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RESUMO 
 

A perda pode ser encarada como um processo transaccional que envolve aqueles 

que morrerem e os sobreviventes num ciclo de vida compartilhado, reconhecendo tanto o 

carácter final da morte quanto a continuidade da vida. Assim, existe impacto da morte de 

um membro sobre a família quer a nível imediato, quer a longo prazo (Walsh, 2005).  

A morte é uma realidade cada vez mais presente nos hospitais, como tal, é de 

extrema relevância para a Enfermagem, atribuir valor à vivência do luto pela família. 

É necessário que os enfermeiros desenvolvam competências para intervir activa-

mente junto das famílias nesta fase de transição, de modo a contribuir para um final de 

vida mais digno e de qualidade para o utente que morre e para a sua família. A pers-

pectiva de cuidado tendo por base a Teoria da Transição de Meleis [et al.] vem permitir à 

Enfermagem uma abordagem mais completa do fenómeno em questão – o luto. 

O presente estudo tem como objectivo compreender as vivências da morte de um 

familiar num serviço de urgência e quais os contributos da Enfermagem nesta etapa de 

transição. 

Optámos por uma metodologia qualitativa através de um estudo de natureza 

descritiva com características fenomenológicas. O método de recolha de dados foi a 

entrevista semi-estruturada. Participaram no estudo sete familiares que vivenciaram o 

luto no serviço de urgência do Centro Hospitalar do Porto e que contactaram, nesse 

momento, com a equipa de enfermagem. 

Na análise, os dados foram organizados ao redor de quatro unidades temáticas: 

Contributos da Enfermagem Obtidos pela Família; Contributos da Enfermagem Espera-

dos/Desejados pela Família; Sentimentos/Reacções Expressas e Dificuldades Sentidas 

pela Família. 

Os resultados obtidos permitem concluir que os enfermeiros estão, de um modo 

geral, despertos para a necessidade de inclusão da família no processo de luto no 

serviço de urgência havendo um número significativo de categorias coincidentes entre os 

contributos proporcionados pelos enfermeiros e os desejados pelos familiares no entanto, 

evidenciaram-se algumas funções de enfermagem em que é necessário investir.  

Ao descrever as vivências dos enlutados verificámos a presença de múltiplos 

sentimentos e dificuldades sentidas neste processo. Simultaneamente, foi possível identi-

ficar os contributos da Enfermagem que foram proporcionados à família e aqueles que 

eram por esta desejados/esperados.  

Este trabalho evidencia a importância da intervenção de Enfermagem junto da 

família, nesta fase de transição, sempre difícil e geradora de grandes emoções. 
 

Palavras- chave: Enfermagem, Morte/Luto, Transição, Família 



 

ABSTRACT 
 

The lost can be faced as a transactional process which involves both those who 

die and those who survive in a shared circle of life, thus acknowledging the final character 

of death and the continuity of life. Therefore, the death of a relative creates an impact on 

the family both on an immediate level and also on a long term one (Walsh, 2005). 

Death is an issue that is becoming more and more present at the hospitals; hence, 

it is imperative for Nursing to attribute value to the period of mourning experienced by the 

family of the deceased.  

Nurses should develop skills to actively intervene close to the families in this 

transition period, in order to contribute for an end of life more dignified and proper for both, 

the patient who dies and also his family. The perspective of tending based on the 

Transitional Theory of Meleis equips Nursing with a more complete approach to the 

phenomena in focus here - the mourning period.  

The present study aims to comprehend the experiencing of a relative’s death on an 

emergence room and acknowledge which are the Nursing contributes in this transition 

stage. 

We’ve chosen to adopt a qualitative methodology through a study of descriptive 

nature with phenomenological characteristics. The method used to recollect the data was 

the semi-structured interview. It participated in this study seven relatives who experienced 

mourning in the emergency room of the Centro Hospitalar of Oporto and that came in 

contact with the Nursing staff at that moment. 

In the analysis, the data was organized around four theme units: Nursing Support 

obtained by the Family; Nursing Support Expected/Wanted by the Family; Feelings/ 

/reactions expressed and Difficulties Felt by the family. 

The results obtained by the study, allow us to conclude that nurses are aware of 

the need to include in the emergency service, the family that is going through the period of 

mourning, for there is a significant number of coincident categories amongst the support 

given by the nurses and the ones wanted by the relatives. However, the results have also 

shown that there are some functions of the nursing that need to be improved and invested 

in. 

By describing the experiences of the relatives that are going through the morning 

period we’ve noticed the presence of multiple feelings and difficulties suffered in this 

process. Simultaneously, it was possible to identify support of the Nursing that have been 

given and those who were needed/expected by the family. 

This assignment emphasizes the importance of the nursing’s intervention near the 

family in this stage of transition, which is always difficult and generates a profusion of 

emotions. 
 

Key-words: Nursing; Death/Mourning; Transition; Family 



 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CHP – Centro Hospitalar do Porto 

CIPE – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

Cit. por – Citado por 

CNECV – Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 

col. – colegas 

Consult. – Consultado 

DEFI – Departamento de Educação, Formação e Investigação 

ed – edição 

EPE – Entidade Pública Empresarial 

IPO – Instituto Português de Oncologia 

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

nº – número 

n.d. – Não data 

p. – página 

[s. l.] – “sine loco” 

[s. n.] – “sine nomine” 

SU – Serviço de Urgência 

Vol – Volume 





 

SUMÁRIO 
 
 
0. INTRODUÇÃO...................................................................................................19 

PARTE I - PERCURSO CONCEPTUAL 

1. A MORTE E O LUTO.........................................................................................25 

1.1. Luto e Factores Determinantes ..................................................................36 

2. A FAMÍLIA E O LUTO........................................................................................39 

3. A ENFERMAGEM NO PROCESSO DE GESTÃO DO LUTO:  

CUIDADO HUMANO TRANSACCIONAL..........................................................53 

PARTE II - PERCURSO METODOLÓGICO 

1. OPÇÕES METODOLÓGICAS...........................................................................71 

1.1. Tipo de Estudo............................................................................................71 

1.2. O Contexto..................................................................................................73 

1.3. Os Participantes .........................................................................................73 

1.4. Estratégia de Recolha dos Dados ..............................................................74 

1.5. Considerações Éticas.................................................................................76 

1.6. Análise dos Dados......................................................................................76 

2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ...................................................79 

2.1. Contributos de Enfermagem obtidos pela família.......................................81 

2.1.1. Função de Apoiar ..............................................................................82 

2.1.2. Função de Informar/Orientar .............................................................87 

2.2. Dificuldades sentidas pela família ..............................................................90 

2.2.1. Lidar com a dor da perda ..................................................................90 

2.2.2. Encarar o corpo morto.......................................................................92 

2.2.3. Estar sozinho.....................................................................................93 

2.2.4. Condições do serviço ........................................................................94 

2.3. Emoções/Reacções expressas pela família ...............................................96 

2.3.1. Choque..............................................................................................98 

2.3.2. Sofrimento .........................................................................................99 

2.3.3. Culpa versus Alívio..........................................................................100 

2.3.4. Raiva ...............................................................................................101 

2.3.5. Solidão ............................................................................................102 



 

2.3.6. Desorientação ................................................................................ 103 

2.3.7. Angústia.......................................................................................... 103 

2.3.8. Resignação..................................................................................... 103 

2.4. Contributos de Enfermagem desejados/esperados pela família ............. 104 

2.4.1. Função de Apoiar ........................................................................... 105 

2.4.2. Função de Informar ........................................................................ 110 

2.4.3. Função de Componente da Relação.............................................. 112 

3. CONCLUSÕES ............................................................................................... 121 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 127 

ANEXOS ............................................................................................................. 133 

Anexo 1 - Folha de Rosto do Estudo de Investigação para o Centro  

Hospitalar do Porto E.P.E. ..................................................................... 135 

Anexo 2 – Impresso utilizado como termo de responsabilidade do  

Investigador Principal no Centro Hospitalar do Porto E.P.E. ................. 136 

Anexo 3 – Impresso utilizado no Centro Hospitalar do Porto E.P.E. como  

termo de responsabilidade do Orientador do Investigador Principal...... 137 

Anexo 4 - Impresso utilizado para pedido de autorização ao Director do  

Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. ................... 138 

Anexo 5 – Impresso utilizado para pedido de autorização à Presidente do  

DEFI do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. ........................................... 139 

Anexo 6 – Impresso utilizado para pedido de autorização à Comissão  

de Ética do Centro Hospitalar do Porto E.P.E........................................ 140 

Anexo 7 – Impresso utilizado para pedido de autorização ao Presidente do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto E.P.E......... 141 

Anexo 8 – Questões clarificadas ao DEFI DO Centro Hospitalar  

do Porto E.P.E........................................................................................ 142 

Anexo 9 – Consentimento para contacto telefónico ....................................... 143 

Anexo 10 – Consentimento Informado ........................................................... 144 

Anexo 11 – Parecer favorável à realização do estudo no Serviço de Urgência 

do Centro Hospitalar do Porto E.P.E...................................................... 145 

Anexo 12 – Guião da Entrevista ..................................................................... 146 

Anexo 13 – O Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Porto E.P.E...... 147	  

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
Figura 1: Categorias de Martocchio.......................................................................33	  

Figura 2: A vivência da morte de um familiar no SU e os contributos  

da Enfermagem ...............................................................................................118	  

Figura 3: Representação Esquemática do Serviço de Urgência do CHP............148	  

 



 

ÍNDICE DE ESQUEMAS 
 
 
Esquema 1: Representação da forma como a família se  relaciona com outros 

sistemas............................................................................................................ 43	  

Esquema 2: Factores relacionados com a resposta à transição .......................... 58	  

Esquema 3: Transições: Teoria de Médio Alcance............................................... 59	  

Esquema 4: Relação entre as transições e outros conceitos dominantes............ 63	  

Esquema 5: Modelo de Transição em Enfermagem............................................. 68	  

Esquema 6: Unidades temáticas, categorias e subcategorias resultantes  da 

análise da informação recolhida. ...................................................................... 80	  

 



 

ÍNDICE DE QUADROS 
 
 
Quadro 1: Manifestações do Luto Normal .............................................................28	  

Quadro 2: Tarefas do Processo de Luto................................................................35	  

Quadro 3: Ciclo de Vida Familiar de Duvall ...........................................................45	  

Quadro 4: Ciclo de Saúde e Doença da Família ...................................................48	  

Quadro 5: Conceitos Major de Meleis [et al.].........................................................56	  

Quadro 6: Eventos relacionados com o processo de transição.............................57	  

Quadro 7: Padrões de resposta a eventos de transição........................................57	  
 

 



 

ÍNDICE DE TABELAS 
 
 
Tabela 1: Contributos de Enfermagem obtidos pela família:  categorias e  

subcategorias.................................................................................................... 81	  

Tabela 2: Dificuldades sentidas pelas famílias: categorias e subcategorias ........ 90	  

Tabela 3: Emoções/Reacções expressas pelas famílias: categorias ................... 97	  

Tabela 4: Contributos de Enfermagem esperados/desejados pela família:  

categorias e subcategorias ............................................................................. 104	  

 

 



 

19 

0. INTRODUÇÃO 
 

A morte é uma realidade cada vez mais presente nos hospitais devido ao aumento 

da transferência dos doentes em fase final de vida para estas unidades e porque este é 

também, um local onde pode culminar a vida de forma súbita e inesperada. Segundo 

dados estatísticos, cerca de 70% da população morre no hospital (Silva, 2006). Este é 

hoje o centro de referência de todas as doenças.  

Este acontecimento, outrora familiar passa, agora, a fazer parte de um contexto 

social público em que o compromisso de cuidar é quase exclusivo dos enfermeiros e 

outros profissionais de saúde (Lima e Simões, 2007). É, pois, um fenómeno natural, 

universal, de cuja inevitabilidade temos consciência ao longo da vida. Paradoxalmente, é 

algo angustiante, bastando a sua simples evocação para suscitar emoções contraditórias 

e cuja ocorrência a maioria dos seres humanos prefere adiar. A percepção da sua 

proximidade pode ser algo perturbador, não só para aqueles que estão a morrer, mas 

também para os que os rodeiam (Figueiredo, 2007). 

A morte é também, um acontecimento significativo para a família do falecido 

porque altera o equilíbrio familiar, conduz a ansiedade, tristeza, stress. Podemos, então, 

dizer que os impactos de uma má notícia relativa a uma perda no seio de uma família são 

vivências únicas, influenciadas por um conjunto de factores como por exemplo, o indiví-

duo que faleceu, a família e o seu contexto sócio/cultural. Quando a morte ocorre não 

podemos apenas pensar na comunicação da má notícia, pois estas situações implicam 

uma perda, à qual está sempre associado um processo de luto (Pereira, 2008).  

 Com esta transição dos cuidados em fim de vida, de casa para os hospitais, os 

enfermeiros têm cada vez mais um papel fundamental a desempenhar junto do utente e 

dos seus significativos. Estes podem, nesta fase, contribuir para um final de vida mais 

digno e de qualidade para o utente que morre e para a sua família.  

O enfermeiro deve assim, ser promotor da comunicação e do relacionamento 

entre a família e o utente e do incentivo ao cuidado por parte dos familiares. Isto pode ser 

facilitador do processo de luto, contribuindo para um sentimento de utilidade e atenuação 

de uma eventual sensação de culpa após a morte (Lima e Simões, 2007). 

A Enfermagem tem assim, perante a morte de um utente, o papel fundamental de 

auxiliar a família a superar esta etapa ou seja, de dar resposta às suas necessidades.  

Neste sentido, é importante o conhecimento profundo de como esta se processa 

de forma a garantir cuidados de Enfermagem de qualidade que contribuam para alcançar 

o reequilíbrio.  

Os enfermeiros devem, assim, actuar de acordo com o preconizado pela Ordem 

no Artigo 87º - Do respeito pelo doente terminal que afirma que,  
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“O enfermeiro, ao acompanhar o doente nas diferentes etapas da fase 

terminal assume o dever de: a) defender e promover o direito do doente à 

escolha do local e das pessoas que deseja o acompanhem na fase 

terminal da vida; b) respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda 

expressas pelo doente em fase terminal, pela família ou pessoas que lhe 

sejam próximas; c) respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte (Ordem 

dos Enfermeiros, 2003: 91). 

A Enfermagem é, então, uma profissão comprometida com a Saúde do ser 

humano no seu todo, assim, tem o papel fundamental de iniciar ou, manter um conjunto 

de acções e comportamentos no sentido de favorecer, manter ou melhorar a condição 

humana no processo de viver ou morrer (Silva e Batoca, 2002). 

O conceito de transição é consistente com a filosofia de saúde holística apresen-

tada, que tem um papel central na prática da Enfermagem. Pensar na pessoa em termos 

de transições promove a continuidade não apenas através do tempo, mas também 

através das suas várias dimensões. Encarando a transição como um processo, o objecti-

vo será antecipar os pontos em que a pessoa está mais vulnerável no que respeita à sua 

saúde. Podendo, então, ser dirigidos esforços no sentido de estabelecer e reforçar as 

suas defesas assim como reduzir riscos.  

A prática da Enfermagem baseada no modelo transaccional terá como objectivo 

que a pessoa se encontre não só mais confortável e mais capaz de lidar com problemas 

num momento/acontecimento específico, mas também melhor equipado para a proteger 

e promover no futuro. Desta forma, poderão alcançar processos de transição saudáveis 

(Meleis, 2010). 

Face ao exposto, questionámo-nos sobre como a família vivencia a morte de um 

familiar no serviço de urgência e quais os contributos da Enfermagem para esta etapa. 

Faz-nos, assim, sentido que se dê expressão à compreensão das dificuldades perante a 

experiência de perda e luto e se definam estratégias que favoreçam o desenvolvimento 

de um luto saudável, promovam o reequilíbrio e a saúde familiar.  

O presente estudo – “ A vivência da morte de um familiar no Serviço de Urgência: 

Contributos da Enfermagem” surgiu assim, da necessidade de compreender as vivências 

da morte de um familiar num serviço de urgência e os contributos da Enfermagem, com o 

intuito de aumentar a qualidade dos cuidados prestados à família nesta fase de transição. 

A opção por esta temática emerge da reflexão em torno da prática e da forma 

como actuamos com a pessoa significativa, quer na comunicação do óbito ou mesmo no 

sentido de a ajudar a caminhar para um luto saudável. 

As motivações para este estudo prendem-se com a minha experiência de trabalho 

num serviço de urgência onde a morte é um acontecimento quase diário e do meu 
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questionamento constante sobre a nossa actuação perante a família que aí vivencia 

a perda.  

Para nós, esta problemática assume maior importância no contexto de um serviço 

de urgência na medida em que a morte é um acontecimento diário nesse serviço, resul-

tante do culminar de doença prolongada ou de doença de evolução rápida ou acidente. 

Para os significativos o carácter súbito e inesperado da morte, neste serviço, pode 

representar um factor de stress e consequentemente uma causa de disfunção familiar, 

daí a importância do acompanhamento e assistência das pessoas que se deparam com 

este processo problemático e doloroso (Nunes [et al.], 2004). 

Partimos da certeza que morte e o luto não constituem por si só um problema 

para a prática de Enfermagem. Porém, o reconhecimento de que a família do utente que 

morre em contexto hospitalar, nomeadamente no serviço de urgência é, por vezes posta 

de parte pelos profissionais de saúde, quando, de facto, necessitavam do nosso cuidado, 

desperta-nos para a necessidade de compreender quais as suas expectativas face aos 

contributos da Enfermagem.  

Este estudo, visa, desta forma, contribuir para assumir a família enlutada como 

cliente de cuidados de enfermagem nos serviços de urgência. Isto vem de encontro ao 

que defendem Manso e Velho (2004) pois, para os autores, a família que vivencia a 

perda em contexto hospitalar é também cliente de cuidados e não apenas aquele que 

morre, uma vez que a morte de alguém próximo ou significativo pode provocar nesta, 

impacto no seu funcionamento emocional e cognitivo.  

A despedida definitiva da vida e dos entes queridos é particularmente perturba-

dora mas provavelmente a mais importante, pelo que Byock (2004) defende que na 

nossa última despedida todos devemos ter a possibilidade de dizer: “por favor perdoa- 

-me, eu perdoo-te, obrigado, amo-te”. Nesta mesma linha de pensamento, para demons-

trar a importância da simbologia da despedida Hennezel (2001) atribuiu como título de 

uma das suas obras: “Nós não nos despedimos”. Ou seja, “ (...) com a morte termina a 

vida mas não a relação. Esta modifica-se, passa de uma relação de presença para uma 

de ausência” (Lima e Simões, 2007).  

É necessário que a Enfermagem invista na Investigação nesta área porque só 

através dela é possível certificar que as nossas acções são clinicamente apropriadas e 

que se traduzem em resultados positivos para os utentes, família e restante sociedade 

(Polit [et al.], 2004). 

A investigação em Enfermagem é cada vez mais reconhecida como a ponte para 

afirmar as aspirações e necessidades da profissão, a promoção e desenvolvimento de 

conhecimento baseado em evidência científica com vista a melhorar a qualidade da 

prática diária de cuidados. 



A vivência da morte de um familiar no serviço de urgência: contributos da enfermagem 

22 

Este estudo surge, assim, do reconhecimento que a família que vivencia a perda 

no serviço de urgência tem necessidades absolutas de cuidados de Enfermagem mas 

que os cuidados prestados podem não estar a corresponder às suas expectativas e que é 

com base em evidência científica que se pode melhorar a prática. Ou seja, surge da 

necessidade de reflexão sobre a prática e da necessidade sentida em basear ou alterar 

essa prática com base em evidência científica.  

Pretendemos assim, concretizar os seguintes objectivos: 

• Compreender a vivência da morte num serviço de urgência na perspectiva do 

familiar; 

• Identificar as dificuldades sentidas pela família que vivencia a morte no serviço 

de urgência; 

• Conhecer os contributos da Enfermagem nesta fase de transição. 

 

Este estudo encontra-se inserido no âmbito do XV Mestrado em Ciências de 

Enfermagem e dele surge o presente relatório que visa responder ao requisito para 

prestação de provas públicas para obtenção do grau de Mestre em Ciências de 

Enfermagem. 

O presente trabalho, apresenta-se dividido em duas partes, que decorrem do 

processo de investigação.  

Na primeira parte será apresentado o quadro teórico que sustenta a problemática 

em estudo. Assim, num primeiro capítulo serão abordadas as questões da morte e do 

luto. Num segundo capítulo debruçar-nos-emos sobre as questões relacionadas coma 

família (conceptualização, teorias), numa aproximação ao objecto de estudo. Num 

terceiro capítulo proceder-se-á a uma análise sobre a teoria transaccional de Meleis e 

seu contributo para a compreensão da morte como etapa de transição e os seus contri-

butos para que a família reencontre o seu equilíbrio.  

Na segunda parte apresentaremos a metodologia a utilizar para a efectivação do 

estudo, assim como os resultados, discussão e análise dos mesmos. Por último, surgem 

as principais conclusões.  

Registamos com este trabalho a emergência de um quadro sólido de referência 

para a (re)construção de saberes e práticas profissionais onde a proximidade e a centrali-

dade da família na vivência do luto num serviço de urgência assuma preponderância. 



 

 

PARTE I 

PERCURSO CONCEPTUAL 
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1. A MORTE E O LUTO 

 

A vida e a morte marcam inevitavelmente o nosso quotidiano. À medida que 

percorremos as várias etapas do ciclo vital, aproximamo-nos da morte. 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2008) morte é “acto de morrer; 

fim da vida animal ou vegetal; termo da existência; (...) fim; (...) perda”. 

Para Silva (2006: 24) a morte é “um facto incontornável que atinge todos os seres 

vivos. É também evidente que nascemos diferentes e morremos de forma diferente”.  

Não obstante a mortalidade ter uma base biológica, ela também tem uma base 

social, espiritual, cultural. Do ponto de vista biológico, pode dizer-se que a morte é um 

processo complexo e gradual, cujo momento exacto é difícil de determinar.  

Durante muitos anos, o critério de morte aceite pela generalidade das pessoas foi 

a cessação de função cardio-respitatória. Com a evolução da medicina e da tecnologia 

este critério revelou-se obsoleto, dada a reversibilidade de algumas destas situações.  

O conceito de morte, na actualidade, engloba os seguintes aspectos:  

• Definição de morte clínica: a cessação irreversível e irreparável de uma função 

vital (CNECV, 1995); 

• Definição de morte cerebral: diz respeito à irreversibilidade das funções do 

tronco cerebral (que, dado o seu desempenho na recepção, descodificação e 

integração de aferências internas e externas e na decisão eferente para os dife-

rentes órgãos, é essencial à harmonização global do cérebro) ou deve entender-

se que se trata da morte de todo o cérebro (CNECV, 1995); 

• Testes de determinação de paragem cardio-respitatória (uma vez que esta 

conduz inevitavelmente à morte cerebral) e os testes neurológicos que incluem o 

estabelecimento da causa, o diagnóstico do coma e a ausência de reflexos do 

tronco cerebral. 

Em Portugal é a lei 141/99 que estabelece os princípios em que se baseia a 

verificação da morte (cuja responsabilidade de aplicação cabe à Ordem dos Médicos) 

que define os critérios de morte cerebral (Diário da República, 1999). A morte baseia-se 

em critérios clínicos, nomeadamente na ausência de respiração espontânea e na ausên-

cia de reflexos do tronco cerebral. 

A morte afecta uma pessoa, e não apenas um corpo orgânico, o que faz dela um 

acontecimento relevante para toda a comunidade e implica, necessariamente, um ritual 

(Mercadier, 2002). Esta é, segundo Silva (2006: 20) “a característica mais humana e 

cultural do antropos”. É nas suas atitudes e crenças perante a morte que o homem se 

distingue mais nitidamente dos outros seres vivos. 
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Segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 52) morrer é o “Processo corporal com as 

características específicas: Interrupção da vida, diminuição gradual ou súbita das funções 

corporais que conduz ao fim dos processos corporais de manutenção da vida” e morrer 

com dignidade é  

“Processo de Morrer com as características específicas: Verbalização de 

alívio da dor, expressão de controlo de sintomas, participação nas deci-

sões sobre os cuidados e tratamentos, verbalização de conforto físico, 

verbalização de satisfação espiritual e revisão das experiências de vida.” 

Em todas as sociedades humanas celebram-se as passagens, as mudanças e 

vivências em cada etapa do ciclo de vida biológica, psicológica, familiar ou social, como 

as cerimónias do nascimento, casamento ou morte. Estas cerimónias têm como função 

proclamar a mudança de estatuto e ao mesmo tempo traduzem a vivência da separação 

e/ou perdas (Sapeta, 1997). Segundo esta autora, essas perdas sucessivas ao longo da 

vida quer sejam de objectos, eventos significativos ou de pessoas que nos são queridas, 

determinam reacções emocionais e comportamentais, de maior ou menor sofrimento e 

aflição, consoante a natureza e a força do vínculo que as unia. Incluem componentes 

físicos, psicológicos e sociais com uma duração e intensidade proporcionais à dimensão 

e significado da perda vivida. 

Em toda a história e culturas, as crenças e os rituais de luto facilitam a integração 

da morte assim como as transformações nos sobreviventes. Cada cultura, oferece, à sua 

maneira, ajuda a quem está a morrer e à comunidade de sobreviventes que deve seguir a 

sua vida (Walsh, 2005). 

Assim se compreende que os cerimoniais, os ritos e todos os elementos simbó-

licos com que a sociedade assinala os momentos de transição no ciclo de vida permitem 

reduzir e controlar a angústia que esses momentos geram, sucedendo o mesmo em 

relação à morte. Porém, o significado e as atitudes perante a morte tiveram expressão 

diferente ao longo do tempo: depois da crença na imortalidade das sociedades arcaicas e 

da aceitação da morte anunciada, vivemos, hoje, um processo que, em última instância, 

culmina com a hospitalização e negação da morte. Nos nossos dias constatamos que a 

morte deixou o lar e passou a ocupar o hospital trazendo novas responsabilidades e 

funções para os seus profissionais, nomeadamente os enfermeiros.  

É a própria sociedade, com os seus modelos de formação tecnicista e com uma 

certa visão de omnipotência da evolução tecnológica, que conduz o ser humano a 

acreditar na sua imortalidade ou, melhor, a negar a morte do seu contexto diário. Esta 

perspectiva contribuiu para uma maior ansiedade perante a morte e para a sua rejeição 

do horizonte de discussão (Kübler-Ross, 1998). 
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Importa, actualmente, devolver um novo sentido à morte e procurar uma melhor 

integração das pessoas que estão em fim de vida sem, no entanto, esquecer que falar da 

morte é falar dos que morrem e dos que ficam. Isto porque, antes de viver a nossa morte, 

vivemos a morte do outro com o desencadeamento de um processo de adaptação.  

Há necessidade de reflectir sobre a morte para melhor encarar a vida. Assim, para além 

de falar de morte interessa falar do luto dos que ficam. 

Luto e perda são partes integrantes da vida.  

O luto (do latim legere, chorar) corresponde ao processo da vivência da perda de 

um objecto significativo quer seja real, simbólico ou fantasiado. É um acontecimento 

predominantemente psicológico (podendo ocorrer queixas somáticas, em estreita relação 

com a descarga adrenérgica sofrida) com modulações culturais e sociais, uma reacção 

em que a pessoa fica centrada na perda, vivendo-a de um modo traumático (Sapeta, 

2007). Para Pereira (2008) significa morte, perda, dor e mágoa. 

O luto é uma experiência angustiante mas comum. É uma reacção normal à 

perda. Não é uma doença e é inerente à condição humana (Cerqueira, 2004). 

Representa, assim, o estado experiencial que a pessoa sofre após tomar consciência da 

perda, sendo um termo global para descrever o vasto leque de emoções, experiências, 

mudanças e condições que ocorrem como resultado da perda. 

Para Bowlby (1993), o luto é um processo psicológico que se inicia com a perda 

de um objecto querido, e sofrimento como consequência de um estado subjectivo que se 

segue à perda e acompanha o luto. Este autor defende que os seres humanos têm uma 

forte tendência em estabelecer fortes laços emocionais com outras pessoas e que dessa 

forma se entendem as fortes reacções emocionais que se desencadeiam quando esses 

laços se perdem. 

Segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 86) luto é uma  

“Emoção com as características específicas: Sentimentos de pena asso-

ciados a perda ou morte significativa, antecipatória ou real; choque e 

descrença (fase de choque); exaustão, cansaço extremo e letargia, angús-

tia mental, reacções de perda e pranto, chorar ou soluçar, alarme, descren-

ça, raiva, negação (fase de reacção); ajuste, aceitação, reorientação, 

expressão de sentimentos de perda, aceitação da realidade da perda, 

ausência de stress somático, expressão de expectativas positivas acerca 

do futuro (fase de aceitação).” 

Segundo o dicionário da Wikipédia (2008) o luto é  

“um sentimento humano de pesar pela morte de outro ser humano. (...)  

É importante salientar que a dor da perda não pode ser avaliada, cada 
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pessoa deve ser entendida nas suas necessidades, com as suas caracte-

rísticas e reacções peculiares.” 

Processo de luto é a  

“Resposta Psicológica com as características específicas: Processo de 

resolver o luto, reacção emocional para ajudar a ultrapassar uma grande 

perda pessoal, sentimentos de pena ou perda extrema, que se processam 

através do pranto e nojo, trabalho consciente com reacções e emoções de 

sofrimento” (CIPE Versão 1.0, 2005: 88). 

O estado de luto pode então ser definido como “O processo normal de reacção 

interna e externa à perda, com uma resposta afectiva, individual psicológica ou somática 

(grief) e o processo pelo qual a pessoa incorpora a experiência da perda, como um 

acontecimento social com os seus rituais e práticas culturais (mourning)” (Sapeta, 

2007:56). 

Para melhor compreender este processo no quadro 1 são enumeradas algumas 

manifestações de luto normal. 

 

Quadro 1: Manifestações do Luto Normal  

Adaptado de Worden (1998) 

Tristeza Manifestada frequentemente pelo choro. 

Raiva 

Pode ser um dos sintomas mais confusos para quem fica 
podendo ser fonte de muitos problemas. Pode ser de duas 
origens: do sentimento de frustração de que não havia nada a 
fazer para evitar a morte ou do tipo de vivência regressiva que 
ocorre depois da morte de alguém.  

Culpa e 
auto-censura 

Culpa por não ter levado mais cedo para o hospital, por não 
estar no lugar certo. Na maior parte das vezes, a culpa é 
irracional e irá desaparecer com o confronto com a realidade. 

Ansiedade 

Pode variar de uma ligeira sensação de insegurança até um 
forte ataque de pânico e quanto mais intensa e persistente for a 
ansiedade, mais sugere uma reacção de sofrimento patológica. 
Surge de duas fontes: do sobrevivente temer ser incapaz de 
tomar conta dele próprio sozinho e de uma sensação aumen-
tada da consciência da mortalidade do próprio. 

Solidão Sobretudo nas pessoas que perderam um familiar com quem 
tinham um relacionamento próximo. 

Fadiga 
Pode ser sentida como apatia ou indiferença. Um elevado nível 
de fadiga pode ser gerador de stress para a pessoa normal-
mente muito activa. 

Desamparo Está frequentemente presente na fase inicial da perda. 

Choque Ocorre mais frequentemente no caso de morte inesperada, mas 
também pode ocorrer em casos que a morte era previsível. 

Anseio É uma resposta normal à perda. Quando diminui é um sinal de 
que o sofrimento está a chegar ao fim. 

Emancipação Pode ser um sentimento positivo após a perda. 

Alívio Sobretudo se a pessoa que morreu sofria de doença prolon-
gada, exigindo muitos cuidados. 

 
Se

nt
im

en
to

s 

Torpor Entendido como ausência de sentimentos, como forma de 
protecção e/ou confusão. 
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Vazio no 
estômago 

Aperto no peito 
Nó na garganta 

Hipersensibilidad
e ao barulho 

Sensação de des-
personalização 

Falta de ar 
Fraqueza 
muscular 

Falta de energia 

 
Se

ns
aç

õe
s 

Fí
si

ca
s 

     Boca seca 

 

Descrença Não acreditar na morte quando se ouve a notícia. 
Confusão Dificuldade de concentração, de tomar decisões. 

Preocupação Obsessão com pensamentos acerca do falecido. 

Sensação de 
presença 

Contrapartida cognitiva do sentimento de anseio. A pessoa que 
morreu ainda está, de alguma maneira, presente no tempo e no 
espaço. 

 
C

og
ni

çõ
es

 
  Alucinações São experiência ilusórias transitórias, que desencadeiam uma 

experiência de luto mais complicada ou difícil. 
Distúrbios de 

sono e do apetite 
Comportamento 

“aéreo” 
Isolamento Social 

Sonhos com a 
pessoa falecida 

Suspiros 
Hiperactividade 

Choro 

 
C

om
po

rt
am

en
to

s 
 

 

Visitar lugares ou 
objectos que 

lembram a pessoa 
falecida 

 

 
 

O luto constitui, um processo, cuja multidimensionalidade, dificulta uma avaliação 

mais exacta do seu significado, proporcionando o aparecimento de várias perspectivas e 

modelos explicativos do seu processamento (Silva, 2004). 

Foi em “Luto e Melancolia” (1917) que o psicanalista Sigmund Freud abordou, 

pela primeira vez, a questão da dor sob o ponto de vista do luto e da melancolia, 

reacções à perda do objecto amado. Deste modo, a origem do conceito “trabalho de luto” 

remonta a Freud citado por Strachey (2001: 245) que o define como  

“Um processo de diminuição gradual de energia, que liga o indivíduo 

enlutado ao objecto perdido ou à pessoa falecida. Durante este processo, 

apesar do forte desejo da pessoa enlutada em negar a realidade, 

conscientemente, ela tem que enfrentar a realidade da perda da pessoa 

querida e começar a desvincular-se dela”. 
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Esta perspectiva do luto como um trabalho, uma tarefa significa, assim, confrontar 

as emoções e sentimentos associados à perda o que inclui falar sobre aspectos relacio-

nados com o morto (chorar a morte, exprimir tristeza ou saudades) e com as 

circunstâncias da morte. Segundo esta perspectiva, a principal tarefa é a quebra dos 

laços com a pessoa falecida, em que a pessoa enlutada toma consciência da impossibi-

lidade de manter uma relação progressiva com o morto e adquire liberdade para investir e 

orientar as suas emoções e atenção em direcção a outra coisa ou outras relações (Silva, 

2004). 

Bowlby (1993) através da teoria da vinculação defende que os diferentes tipos de 

relações (dependência/independência ou segurança/insegurança), experimentadas por 

uma pessoa na sua família de origem influenciam, positiva ou negativamente, a forma de 

reagir à perda. Tal como a teoria psicanalítica de Freud, o modelo de Bowlby (1993) 

sugere que os laços com a pessoa falecida necessitam de ser quebrados, refere que as 

observações sobre a forma como as pessoas reagem à perda de um parente próximo 

mostram que, no curso de semanas a meses, estas atravessam fases sucessivas.  

Sabe-se que essas fases não são estanques, e que qualquer pessoa pode oscilar 

durante algum tempo entre duas delas, contudo é possível discernir uma sequência geral. 

Este mesmo autor descreve o processo de luto da pessoa adulta através de quatro fases: 

Fase de Entorpecimento (dura de algumas horas a uma semana, pode ser interrompida 

por explosões de aflição e/ou raiva extremamente intensa); Fase de saudade e procura 

da pessoa perdida (raiva, que dura alguns meses e por vezes anos); Fase de 

desorganização e desespero; Fase de maior ou menor grau de reorganização. 

Uma outra perspectiva sobre o luto baseia-se no pressuposto de “continuação da 

relação”, assentando na repressão da dor, na distracção, na exposição social limitada e 

na continuação da relação com a pessoa enlutada (Silva, 2004). Esta perspectiva 

defende a continuação dos laços entre a pessoa enlutada e a falecida e, que atitudes 

como a repressão defensiva e procura de distracção, podem ajudar a aliviar reacções 

fisiológicas e emocionais dolorosas a curto prazo. Segundo o mesmo autor, a pessoa 

enlutada não esquece a falecida mas muda a relação para poder investir em novas 

relações. Ou seja, os laços com a pessoa falecida devem ser mantidos para que o luto se 

processe de forma mais saudável. 

O luto pode ser ainda perspectivado como um trabalho de aceitação onde é 

reconhecida à pessoa enlutada a necessidade de reagir e reflectir, bem como a necessi-

dade de parar a tristeza quando a dor se torna insuportável. Silva (2004) defende que a 

depressão e outras emoções negativas não devem ser cultivadas ou desesperadamente 

evitadas, mas devem ser naturalmente aceites e apoiadas por experiências emocionais 

positivas. Assim, o contacto social deve permitir uma reconstrução positiva do enlutado e 
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da sua vida e os laços que o unem ao falecido devem ser vistos como um prolongamento 

natural e reconfortante da relação. 

As fases ou etapas do processo de luto são, também, um modelo explicativo da 

forma como se processa o luto. 

Kübler-Ross em 1969 realizou um estudo baseado em relatos de indivíduos 

confrontados com uma morte iminente e no qual lhe foi possível observar a existência de 

uma padronização de experiências. Constatou também, que os familiares experienciam 

etapas semelhantes às descritas pelos doentes. Elaborou, assim, um modelo baseado 

nas etapas de vivência do fim de vida. Este modelo foi adoptado e aplicado por outros 

autores como Silverman (1981), Weizman e Kamm (1987) ao processo de luto. Estes, 

não só adaptaram o modelo como adoptaram o termo de fases do luto e não o de etapa 

(Silva, 2004). 

Kübler-Ross com o estudo acima mencionado definiu cinco etapas da morte: 

• 1ª Etapa: negação e isolamento - A negação é, para Kübler-Ross (1998) uma 

defesa temporária, sendo, no entanto, substituída por uma aceitação parcial. A negação 

ou, pelo menos, a negação parcial, é usada por quase todos os doentes, ou nos 

primeiros estágios da doença ou logo após a constatação, ou, às vezes, numa fase 

posterior. Para a autora há quem diga “Não podemos olhar para o sol o tempo todo como 

não podemos encarar a morte o tempo todo”. Estes utentes podem considerar a própria 

morte durante um certo tempo, mas precisam deixar de lado tal pensamento para lutar 

pela vida. Em suma, a primeira reacção do utente pode ser um estado de choque 

temporário do qual se recupera gradualmente. 

A negação funciona como defesa perante a possibilidade da morte, mais ou 

menos próxima. O doente não quer acreditar no que está a acontecer (Macedo, 2004). 

Uma das atitudes mais comuns é procurar outros diagnósticos, outras opiniões para a 

sua doença na esperança de que o primeiro diagnóstico esteja errado (Silva, 2004). 

• 2ª Etapa: raiva - Nesta etapa verificam-se sentimentos de raiva e cólera. Há um 

questionamento intrínseco: “porquê eu?”. É uma fase difícil para a família e para os 

profissionais de saúde em que o doente vocifera críticas agressivas (Macedo, 2004). 

Para Kübler-Ross (1998) esta raiva pode-se propagar em todas as direcções e 

projectar-se no ambiente, muitas vezes sem razão plausível. Segundo a autora é 

necessário aprender a ouvir os utentes e até, às vezes, a suportar, alguma raiva 

irracional, sabendo que o alívio proveniente do facto de tê-la exteriorizado contribuirá 

para aceitar as horas finais. 

• 3ª Etapa: negociação - Nesta etapa há um abandono das reacções de raiva e 

adopção da estratégia de negociar mais tempo de vida prometendo, normalmente, a 

entidades divinas, mudanças de comportamento. O utente em fase terminal sabe que 
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existe uma leve possibilidade de ser recompensado por um bom comportamento e 

receber um prémio por serviços especiais. Quase sempre deseja um prolongamento da 

vida ou alguns dias sem dor ou males físicos. Alguns doentes tentam obter um 

alargamento do seu tempo de vida para concretizar um objectivo específico. A equipa de 

saúde deverá estar atenta porque o doente poderá estar a martirizar-se numa tentativa 

de remissão de erros que pensa ter cometido no passado (Kübler-Ross, 1998). 

• 4ª Etapa: depressão - Quando não se pode mais negar a doença, é-se forçado a 

submeter-se a mais uma cirurgia ou hospitalização, começa a apresentar-se novos 

sintomas e a tornar-se mais debilitado, não se pode mais esconder a doença. Surge uma 

sensação de perda. O doente está perto de perder tudo e todos de quem gosta. Deve-se 

permitir que este partilhe os seus sentimentos sem que lhe seja dito para não estar triste. 

Deixar que exteriorize o seu pesar, aceitará mais facilmente a situação e ficará 

agradecido aos que o ajudaram neste estado sem repetir constantemente que não fiquem 

tristes (Kübler-Ross, 1998). 

• 5ª Etapa: aceitação - Um utente que tiver tido tempo necessário (que não tenha 

tido uma morte súbita e inesperada) e tiver recebido alguma ajuda para superar tudo, 

atingirá um estágio em que não sentirá depressão nem raiva quanto ao seu destino. Terá 

podido exteriorizar os seus sentimentos, a sua inveja pelos vivos e sadios e a sua raiva 

por aqueles que não são obrigados a enfrentar a morte tão cedo. Terá lamentado a perda 

iminente de pessoas e lugares queridos e contemplará o seu fim próximo com um certo 

grau de tranquila expectativa. Não se pode confundir aceitação com felicidade. É também 

altura em que a família carece de ajuda, compreensão e apoio, mais do que o próprio 

utente (Kübler-Ross, 1998). Esta fase representa o culminar de todas as reacções 

emocionais do doente (Macedo, 2004). O doente aceita a inevitabilidade da morte e, 

muitas vezes, apresenta uma atitude de alheamento da realidade e paz. Porém, há 

alguns utentes que lutam até ao fim, que se debatem e se agarram á esperança, 

tornando impossível atingir a aceitação (Kübler-Ross, 1998). Silva (2004) afirma que 

nesta etapa, mais do que o doente, é a família quem mais precisa de apoio e 

compreensão. 

 

A adopção do conceito “fase” por parte de alguns autores surge pelo facto de 

considerarem que esta caracteriza a flexibilidade e a transitoriedade do processo de luto. 

As fases explicam-nos como se processa o luto. Desta forma consciencializamo-nos do 

sofrimento que as pessoas experienciam durante este período de transição. As fases não 

são limitadas no tempo nem sequenciais. São orientações flexíveis e interpretadas e 

aplicadas a cada indivíduo e circunstância. O estabelecimento do número de fases bem 

como o nome que lhes é atribuído difere de autor para autor. 
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Angústia, 
Desorganização, 
Desespero 
 

Saudade      
e 
Protesto 

Choque e  
Dúvida 

Restituição e 
Reorganização 

Identificação  
com o processo 
 de Luto 

O processo de luto é único e pessoal, sendo necessário considerar e reconhecer 

estes aspectos no momento de o descrever e caracterizar (Silva, 2004). 

Parkes cit. por Bolander (1998) afirmou que o sofrimento é, pela sua natureza, um 

processo complexo, individual, social, interactivo, físico, emocional e ambiental. O pro-

cesso de luto é uma transição importante manifestada por entorpecimento, saudade, 

desorganização e reorganização: 

• Entorpecimento - É uma resposta inicial à perda. Esta resposta permite que, nos 

primeiros dias, o enlutado se mova com calma e metodicamente. 

• Saudade - Quando acaba o entorpecimento o indivíduo sente uma imensa 

saudade da pessoa que morreu. É um momento muito doloroso que conduz a 

uma desorganização da vida diária. 

• Desorganização - Durante este período a pessoa enlutada sente-se perdida e 

indecisa. 

• Reorganização - Começa a reorganização e o indivíduo inicia a estruturação de 

um novo padrão de vida. 

Martocchio cit. por Bolander (1998) define o luto como o processo de ultrapassar a 

dor da perda. Afirma que este processo envolve pensamentos e emoções contraditórias e 

complexas. É uma resposta normal à perda e tem um tempo para a recuperação, 

adaptação e crescimento. Identifica as manifestações de sofrimento como uma série de 

categorias que descrevem a natureza de todo o processo de luto, estas estão demons-

tradas na figura 1. Para esta autora, as categorias não têm fronteiras discretas nem uma 

ordem particular.  

 

Figura 1: Categorias de Martocchio 

Adaptado de Bolander, 1998 
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Para a autora, os factores que podem afectar a resposta do indivíduo ao sofri-

mento incluem a natureza e a qualidade da relação, a causa da morte, as características 

do sobrevivente, a aceitação das respostas de sofrimento do indivíduo no seu meio social 

e a presença de factores de risco de sobrevivência como: status sócio económico baixo; 

saúde deficiente; morte súbita ou doença ligeira; percepção de falta de apoio social; falta 

de apoio resultante de crenças religiosas; falta de uma família apoiante ou uma família 

que, activamente, desencoraja as expressões de sofrimento; forte tendência para 

depender da pessoa antes da sua morte ou preocupação com a imagem do falecido; 

fortes reacções de angústia, raiva e autocrítica; história de doença psiquiátrica ou 

tendências suicidas (Bolander, 1998). 

 

Weizman e Kamm (1987) apresentam o processo de luto em cinco fases: 

• Choque - Durante esta fase são experienciados sentimentos de choque, 

descrença, negação, confusão, isolamento ou afastamento, tristeza, culpa, revolta. Esta 

fase encontra-se ligada ao peso que a circunstância da morte tem neste início do 

processo de luto (Silva, 2004). 

• Desconcerto - Podemos encontrar nesta fase sentimentos de culpa, autocensura 

e impotência. O enlutado responsabiliza-se pela morte e sente-se culpado, querendo 

recuperar a pessoa perdida e trazê-la de volta à vida (Silva, 2004). 

• Raiva - Esta fase caracteriza-se pelo aparecimento de alguns sentimentos como a 

raiva. Esta é sentida pelo facto de a pessoa pensar que o falecido não se cuidou como 

devia. Na impossibilidade de dirigir este sentimento ao objecto perdido, o enlutado fá-lo 

em relação a outros como a família ou os amigos. O sentimento de raiva encontra-se, 

muitas vezes, associado a sentimentos de culpa (Silva, 2004). 

• Tristeza - Nesta fase surgem sentimentos de dor a agonia resultantes do facto de 

a morte se tornar mais clara para a pessoa enlutada. Podem surgir estratégias para 

tentar evitar estes sentimentos como por exemplo aumentar a actividade profissional 

(Silva, 2004). 

• Integração - Também designada de acomodação ou recuperação. Há uma 

aceitação e ajuste à mudança de papéis que ocorrem com a perda. Recordar é uma parte 

importante da integração (Silva, 2004). 

 

Segundo Sapeta (2007) para que o enlutado se reintegre e retome a vida normal é 

necessário que este passe por algumas etapas de resolução do luto, em que toda a ajuda 

a prestar se deve centrar nelas como tarefas imprescindíveis e objectivos a atingir. 

As tarefas do Processo de Luto apresentadas por Worden (1998) estão referidas 

no quadro 2. 
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Quadro 2: Tarefas do Processo de Luto 

Adaptado de Worden (1998) 

 
1. Aceitar a realidade da perda 

Implica aceitar que a pessoa morreu e não irá voltar.  
É necessária uma interiorização intelectual e emocional. 
Os rituais tradicionais como o funeral podem ajudar na 
aceitação da perda. 

2. Trabalhar as emoções e  
a dor da perda 

Muitas pessoas experimentam dor física, bem como dor 
emocional e comportamentais associadas à perda. Uma 
vez que a pessoa em luto tem de passar pela dor causada 
pela perda, tudo o que permitir ao enlutado evitar ou 
suprimir essa dor irá provavelmente prolongar o processo 
de luto. É importante ajudar o enlutado a viver o luto, a 
verbalizar o significado da perda, as repercussões que a 
perda teve nas diferentes dimensões da sua vida, a chorar 
e a sentir a dor. O suporte social e familiar podem ajudá-lo 
a enfrentar melhor esta fase. 

3. Adaptar-se à situação 

Verifica-se a existência de três áreas de ajuste que se tem 
de fazer depois de perder alguém que nos é próximo: 
ajustamentos externos (funcionamento diário do mundo), 
ajustamentos internos (do self) e de crenças (valores e 
crenças, considerações sobre o mundo). A perspectiva de 
ajuda deve ser encaminhada no sentido do reconhe-
cimento da modificação das circunstâncias e de revisão 
dos objectivos de vida como uma forma de crescimento 
pessoal. As pessoas podem procurar mudar a sua vida 
para dar sentido à perda. 

4. Transferir emocionalmente o 
falecido e prosseguir com a vida 

O importante é ajudar a pessoa a encontrar um local 
adequado na sua vida emocional para o falecido. Conduzir 
a energia emocional para outros aspectos/vivências. 

 

A forma como cada um lida com a perda e o luto pode ser uma oportunidade de 

crescimento, um catalisador de criatividade e de realizações notáveis. Esta situação é 

vivida de forma individual e depende do nível de desenvolvimento de cada um, da sua 

personalidade e das suas características pessoais, experiências anteriores, da condição 

física, psíquica, da cultura, das crenças e da adaptabilidade às situações (Pereira, 2008). 

O luto termina quando a pessoa completa a fase de luto de restituição, ou seja, 

quando estas tarefas apresentadas no quadro anterior se desenvolvem e cumprem, o 

que pode durar meses ou anos. Um sinal de uma reacção de luto terminada é quando se 

é capaz de pensar na pessoa que faleceu sem dor, recorrendo a lembranças felizes, 

sendo capaz de reinvestir nas suas emoções, na vida e no viver. O luto é um processo 

longo e não culmina no estado anterior ao início do mesmo, nada voltará a ser como 

antes da perda, não há um ponto final e podem ocorrer recidivas que orientam para a 

necessidade de ser novamente trabalhado (Sapeta, 2007). 
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1.1. Luto e Factores Determinantes 

 

Em qualquer vivência relativamente às fases do luto existem factores que 

parecem determinar a reacção da pessoa e que dizem respeito a elementos biográficos 

que condicionam a tolerância, elementos presentes que favorecem uma reacção salutar e 

factores que dizem respeito a acontecimentos subsequentes, que afectam a natureza da 

reacção (Díaz e Picabia cit. por Ferreira, 1999). 

No que diz respeito aos elementos biográficos que condicionam a tolerância, 

estes podem ser relativos a experiências vividas anteriormente em circunstâncias 

semelhantes; ao tipo de relação existente (quanto mais intensa tiver sido a relação, maior 

a penosidade) porque, normalmente, quando existe uma relação já muito antiga, existem 

vínculos muito fortes que tornam muito difícil a separação. Por outro lado, aceitar a 

separação é, regra geral, mais fácil para os que mantinham uma relação forte e segura 

com a pessoa que morreu, do que para os que tinham uma relação ambivalente 

(Pacheco, 2004); o grau de dependência que se tinha é outro factor, que naturalmente 

influencia a vivência; a idade (os jovens têm menos tolerância e os idosos parecem estar 

mais preparados para suportar a perda); a personalidade (a maneira como cada pessoa 

é, o seu temperamento, constituição, história individual reflecte-se no seu poder adapta-

tivo e por conseguinte condiciona a sua reacção à perda) e os aspectos culturais e 

económicos (nos países onde se promove a vivência das emoções relacionadas com a 

morte, a reacção de luto é menos intensa. Assim como, nos países mais desfavorecidos, 

onde de uma maneira geral, a morte não é tão “medicalizada” como nos países 

industrializados, a reacção é também menos penosa). 

Quanto aos elementos presentes, que favorecem uma reacção salutar conside-

ramos as crenças religiosas (as racionalizações que se fazem à luz da fé, esbatem os 

sentimentos, atenuando a intensidade da reacção) e as circunstâncias da morte (uma 

morte repentina, imprevista, prematura ou violenta aumenta a proporção da crise. Por 

outro lado, uma morte resultante de uma doença crónica, incapacitante, prolongada, 

parece ser, pelas circunstâncias envolventes, mais atenuante). 

A morte repentina, ambígua ou violenta, pode acontecer após enfarte do 

miocárdio, acidente, suicídio ou doença súbita. O processo de luto nestas situações é 

mais demorado, pois as pessoas necessitam de mais tempo para integrar a realidade 

(Weizman e Kamm cit. por Silva, 2004). Quando a morte ocorre após doença prolongada, 

as pessoas enlutadas poderão sentir, de início, um sentimento de alívio. Nesta altura a 

família já teve tempo para se preparar emocionalmente para a morte, contudo isto não 

significa ausência de dor (Weizman e Kamm cit. por Silva, 2004). 
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Os acontecimentos subsequentes que afectam a natureza da reacção podem ser 

o apoio social (um círculo de amigos que promovam a participação na vida social, assim 

como a existência de “figuras significativas”, influenciam favoravelmente o desfecho do 

luto, por outro lado, as pessoas em situação de abandono, marginalizadas reagem com 

maior desgosto) e o stress (o stress secundário a outras situações que concomitante-

mente se faça sentir, dificulta a capacidade adaptativa do indivíduo). 

Os antecedentes étnicos e culturais da família têm também, regra geral, uma 

grande influência na duração, intensidade e expressão do luto (Pacheco, 2004). 

Muitos autores estipulam prazos para a duração do processo de luto, porém é 

impossível determinar uma data precisa uma vez que depende de múltiplos factores 

como os acima descritos. 

A presença de sintomas de um luto complicado indica que os indivíduos estão em 

risco de falhar o processo de luto.  

Melges e Demaso cit. por Silva (2004) propuseram-se detectar as manifestações 

de um luto mal resolvido e que constituem um obstáculo ao processo normal do luto: 

Desejo persistente pela recuperação do objecto perdido em que o enlutado insiste em 

procurar o objecto perdido, referindo-se à pessoa falecida no presente em vez de o fazer 

no passado; Identificação excessiva com a pessoa falecida. A pessoa enlutada pode 

apresentar sintomas inexplicáveis de doença ou mudanças na personalidade, semelhan-

tes aos da pessoa falecida; Incapacidade de chorar apesar da vontade. Estas pessoas 

não se permitem a si próprias a expressão completa dos sentimentos e emoções que as 

capacitem para o reconhecimento de que a perda é real; Raiva mal dirigida e 

ambivalência com a pessoa falecida pois a perda de uma relação provoca na pessoa 

enlutada um misto de raiva e esperanças perdidas. A raiva é dirigida à pessoa falecida. 

No entanto, os sentimentos antigos de uma relação próxima retornam e a raiva é 

esquecida. O enlutado dirige então a sua raiva a outras pessoas e a si próprio; 

Encadeamento de reacções onde numa perda recente podem surgir emoções de perdas 

anteriores que, por terem sido confusas e conflituosas, nunca foram resolvidas. Esta 

situação inibe a pessoa de fazer o luto da perda actual com medo que os velhos conflitos 

possam surgir; Ausência de um grupo de apoio e opções alternativas; Reforço de outros 

para se manter preso ao luto, os enlutados aprendem a manter uma atitude de abandono 

após a perda, especialmente se com isto conseguem fugir às suas responsabilidades e 

continuar a obter uma ajuda contínua. 





 

39 

2. A FAMÍLIA E O LUTO 

 

O termo “família” deriva do latim “famulus” que significa “escravo doméstico”. Foi 

um termo criado na Roma antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as 

tribos latinas, logo com um significado diferente do actual.  

Este conceito foi-se transformando e evoluindo ao longo dos tempos tendo 

passado a ser definido através dos conceitos legais de relações, tais como laços de 

sangue biológicos/genéticos, adopção, protecção ou casamento. Por outras palavras, o 

padrão de família tradicional baseava-se, sobretudo, na família nuclear (pai, mãe e filhos 

pequenos), em que os pais permaneciam juntos ao longo das fases do ciclo de vida e 

eram monógamos.  

Contudo, as mudanças demográficas, económicas, socioculturais e o próprio 

desenvolvimento tecnológico tiveram um forte impacto sobre o desenvolvimento da 

família, que sofreu alterações na sua estrutura, funções e interacções, quer internas quer 

com a comunidade. As tendências demográficas que afectaram a família relacionam-se 

com o aumento da população idosa; idade do primeiro casamento; aumento do número 

de solteiros, divorciados e famílias reconstruídas; taxas de natalidade e aumento do 

número de crianças que vivem uma situação de divórcio, ou vivem com pai ou mãe 

solteiro(a). 

Deste modo, a definição de família tem vindo a tornar-se mais abrangente 

ultrapassando os limites tradicionais de sangue e casamento. 

Elsen [et al.] (2001: 93) definem família como  

“uma unidade dinâmica, com uma identidade que lhe é peculiar, consti-

tuída por seres humanos unidos por laços de sangue, de interesse e/ou 

afectividade, que se percebem como família, que convivem por um espaço 

de tempo construindo uma história de vida. Os membros da família 

possuem, criam e transmitem crenças, valores, conhecimentos e práticas 

de saúde, têm direitos e responsabilidades, desenvolvendo uma estrutura 

e organização própria. Estabelecem objectivos de vida e interagem entre si 

e com outras pessoas e grupos, em diferentes níveis de aproximação.  

A família está inserida em um determinado contexto físico, sócio-cultural e 

político, influenciando e sendo por ele influenciado”. 

Para Minuchin e Fishman (2003) a família é um conjunto invisível de exigências 

funcionais que organiza a interacção dos membros da mesma e, igualmente, um sistema, 

que opera através de padrões transaccionais. No interior da família, os indivíduos podem 

constituir subsistemas, podendo estes ser formados pela geração, sexo, interesse e/ou 

função, havendo diferentes níveis de poder, onde os comportamentos de um membro 
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afectam e influenciam os outros membros. A família como unidade social, enfrenta uma 

série de tarefas de desenvolvimento, diferindo a nível dos parâmetros culturais, mas 

possuindo as mesmas raízes universais. A família é assim, um grupo natural que através 

dos tempos tem desenvolvido padrões de interacção, que constituem a estrutura familiar, 

que por sua vez governa o funcionamento dos seus membros, delineando a sua gama de 

comportamentos e facilitando a sua interacção. 

No decorrer da vida em família existem alguns indicadores que podem sinalizar a 

sua saúde, nomeadamente os que dizem respeito ao mundo interior da família (organi-

zação interna flexível para atender ás necessidades dos seus integrantes; respeito pela 

individualidade dos seus membros; estímulo ao diálogo; existência, partilha, transmissão 

e criação de valores, crenças, conhecimentos e práticas; procura de crescimento e 

desenvolvimento saudável dos seus membros; cuidado dos membros na saúde e na 

doença) e indicadores externos onde estão incluídos os que demonstram a sua inserção 

activa na comunidade (interacção dinâmica com outras famílias e comunidade; procura 

de melhores condições de vida através de movimentos organizados da sociedade; 

participação consciente nos programas de saúde) (Elsen [et al.], 2001). 

Estas autoras (2001: 93-94) apresentam como definição de família saudável a 

“unidade que se auto-estima positivamente, onde os seus membros 

convivem e se percebem mutuamente como família, tendo uma estrutura e 

organização flexível para definir objectivos e promover os meios para o 

crescimento, desenvolvimento, a saúde e o bem-estar dos seus membros. 

A família saudável une-se por laços de afectividade exteriorizados por 

amor e carinho, os seus membros têm liberdade para expor sentimentos e 

dúvidas. A família saudável compartilha crenças, valores, conhecimentos e 

práticas, aceita a individualidade dos seus membros, conhece e usufrui 

dos seus direitos, enfrenta crises, conflitos e contradições, pedindo e 

dando apoio aos seus membros e às pessoas significativas. Além disso, 

actua conscientemente no ambiente em que vive, interagindo dinâmica-

mente com outras pessoas e famílias em diversos níveis de aproximação, 

transformando e sendo transformada. A família e os seus membros 

desenvolvem-se com as experiências, construindo a sua história.”  

Uma parte significativa da história da Enfermagem é a de que a participação das 

famílias sempre a integrou, mas nem sempre com o mesmo nível de envolvimento. Como 

a Enfermagem se originou nas casas dos utentes, nada mais natural que o envolvimento 

dos membros da família e o cuidado também direccionado para os restantes membros da 

família. Com a transição para a prática da Enfermagem nos hospitais, durante a 
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Depressão e Segunda Guerra Mundial, as famílias foram sendo excluídas não apenas do 

cuidado aos membros doentes, mas também de eventos familiares importantes como o 

nascimento e a morte. Alguns autores sugerem que a Enfermagem da família existe já 

desde tempos pré-históricos, cabendo às mulheres esta responsabilidade. Desde então, 

a Enfermagem sofreu muitas alterações evolutivas (Wright e Leahey, 2002).  

As famílias assumem, actualmente, diferentes configurações e estruturas e, como 

a forma afectará a função, elas vão responder às tensões de acordo com as modalidades 

impostas pela sua configuração (Minuchin e Fishman, 2003). 

Pelo que foi mencionado, pode compreender-se que existem famílias com estrutu-

ras e formas de vida bastante distintas e divergentes da família tradicional, pelo que 

iremos identificar alguns tipos de famílias apresentadas por Minuchin e Fishman (2003): 

• Famílias “PAS DE DEUX” – caracterizada somente por duas pessoas; 

• Famílias de TRÊS GERAÇÕES – família extensa, com várias gerações que vivem 

em íntima relação. Há várias formas de famílias de três gerações, desde a combinação 

de progenitor solteiro, avó e criança, até à complexa rede de um vasto sistema de 

parentesco que não necessita de viver na mesma casa; 

• Famílias COM SUPORTE – a família ampla já não é muito comum. Em certas 

épocas, ter filhos era a norma. As crianças eram consideradas um bem da família, 

geralmente eram dadas a uma ou várias das crianças mais velhas responsabilidades 

parentais; 

• Famílias ACORDEÃO – em certas famílias um dos progenitores está longe de 

casa por longos períodos de tempo. Nesse caso o cônjuge que permanece tem que 

assumir funções adicionais. As funções parentais estão concentradas numa das pessoas 

durante essa ausência. Estas famílias poder-se-ão cristalizar na configuração de uma 

família com um só progenitor; 

• Famílias FLUTUANTES – famílias que mudam constantemente de domicílio. 

Noutras famílias, é a composição da família que flutua (por exemplo quando um dos 

progenitores é solteiro e muda frequentemente de parceiro; 

• Famílias HÓSPEDES – famílias em que a criança é hóspede, um membro familiar 

temporário. A família hóspede não se deve apegar à criança; 

• Famílias com PADRASTO ou MADRASTA – quando um padrasto ou madrasta 

são incluídos numa unidade familiar; esta deve passar por um processo de integração; 

• Famílias com um FANTASMA – famílias que experienciaram morte ou deserção. 

Podem ter problemas para redistribuir as tarefas do membro ausente; 

• Famílias DESCONTROLADAS – famílias onde um dos membros apresenta 

sintomas relacionados com controlo. Os padrões de comunicação tendem a ser caóticos 
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nestas famílias. Normalmente existem problemas ao nível da organização hierárquica da 

família, na implementação de funções executivas no subsistema parental e na proximi-

dade dos seus membros. 

O conceito de família apresenta-se com contornos pouco precisos, em que o 

critério de parentesco atinge vários graus e em cada cultura se estabelece um ponto de 

clivagem entre os que lhe pertencem e os que não pertencem. Mas, mesmo dentro de 

uma cultura o seu raio de expansão pode ser mais ou menos amplo (Silva, 2006). 

Também ao nível da Enfermagem o conceito de família tem vindo a sofrer 

alterações. Em 1985 um dos primeiros organismos oficiais de Enfermagem de Família 

adoptou a seguinte definição: “ A família é um sistema social composto por duas ou mais 

pessoas que coexistem dentro do contexto de algumas expectativas de afeição recíproco, 

responsabilidade mútua, e duração temporária. A família caracteriza-se pelo compro-

misso, tomada conjunta de decisões, e partilha de objectivos” (Departement of Family 

Nursing, 1985 cit. por Hanson, 2005: 6). 

Segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 171) a família é um  

“Grupo com as características específicas: Grupo de seres humanos vistos 

como uma unidade social ou um todo colectivo, composta por membros 

ligados através de consanguinidade, afinidade emocional ou parentesco 

legal, incluindo pessoas que são importantes para o cliente. A unidade 

social constituída pela família como um todo é vista como algo para além 

dos indivíduos e da sua relação sanguínea, de parentesco, relação 

emocional ou de legal, incluindo pessoas que são importantes para o 

cliente, que constituem as partes do grupo”. 

Hoje, a Enfermagem convida as famílias a voltar a participar no cuidado de saúde 

e reconhece a família como objecto da sua intervenção. Cuidar da família é uma das 

suas funções principais possibilitando tratar das necessidades de saúde da unidade 

familiar e de cada um dos seus membros individualmente. 

Para se compreenderem as famílias e integrar esta informação nos cuidados que 

se prestam é aconselhável o conhecimento de alguns quadros teóricos. Os mais usados 

são as teorias, que incluem, entre outras, a teoria geral dos sistemas, a estruturo-

funcionalista e a da evolução familiar. 

A teoria geral dos sistemas define a família como um sistema aberto, uma unidade 

dirigida para um objectivo com a interacção das partes envolvidas. Os sistemas abertos 

são constantemente estimulados pelo ambiente (nele incluindo factores alheios à família). 

O objectivo deste sistema é a adaptação ao ambiente (Bolander, 1998). Esta teoria foi 

introduzida por von Bertalanffy em 1936 há mais de cinquenta anos e considera que cada 
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família, enquanto sistema, é um todo mas é, também, parte de sistemas, de contextos 

mais vastos nos quais se integra (por exemplo: comunidade, sociedade). Por outro lado, 

dentro da família existem outras totalidades mais pequenas (a menor é o indivíduo), que 

são, elas próprias, partes do grupo total – são os chamados subsistemas.  

Esta teoria tem como principais pressupostos que: um sistema familiar é parte de 

um supra-sistema mais amplo e, por sua vez, é composto por muitos subsistemas; a 

família como um todo, é maior que a soma das partes; a mudança de um membro afecta 

a todos na família; a família é capaz de gerar um equilíbrio entre mudança e estabilidade; 

os comportamentos dos membros da família são mais bem compreendidos sob um ponto 

de vista de uma causalidade circular e não linear (Wright e Leahey, 2002). 

Cada família enquanto sistema é um todo mas é também parte de sistemas, de 

contextos mais vastos nos quais se integra (comunidade, sociedade). Por outro lado, 

dentro da família existem outras totalidades mais pequenas (a menor que é o indivíduo) 

que são, elas próprias partes do grupo total: designados de subsistemas (Relvas: 2000). 

O esquema seguinte representa a forma como a família se relaciona com outros 

sistemas. 

 

Esquema 1: Representação da forma como a família se  

relaciona com outros sistemas 

Adaptado de Wright e Leahey (2002) 

 

 

 

Supra-sistema 

 

Sistema familiar 

 

 

Sistema individual 

 

 

 

 

 

A teoria estruturo-funcionalista define a família como uma instituição da socie-

dade. Por estrutura de uma família entende-se o conjunto dos seus membros e a forma 

pela qual são definidas as suas posições e papéis. O objectivo é, assim, que esta 
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contribua para a manutenção da sociedade através da realização das suas funções 

(Bolander, 1998). 

Segundo a mesma autora, a teoria do desenvolvimento descreve a família ao 

longo da sua evolução através dos vários períodos do seu próprio ciclo de vida. O ciclo 

de vida familiar começa com o casamento e as etapas seguintes são: família com 

crianças pequenas, crianças de idade escolar e adolescentes, filhos a deixarem a casa, 

reforma e morte. Esta teoria pressupõe que todos os adultos casem e tenham filhos. Em 

cada período, a família tem funções que desempenha de forma a assegurar o prosse-

guimento do ciclo de vida. A Tarefa de Desenvolvimento Familiar é apresentada por 

Duvall e Miller como uma responsabilidade crescente que surge num determinado 

estádio da vida de uma família, em que a sua realização com sucesso leva à satisfação, 

aprovação e sucesso de futuras tarefas. Por conseguinte, a falha no seu desempenho 

pode levar à desintegração familiar, reprovação social e dificuldade no desempenho de 

futuras tarefas de desenvolvimento. As tarefas são consideradas completas se for dada 

resposta às necessidades biológicas da família, se as obrigações sociais forem 

cumpridas e se as aspirações e valores da própria família forem satisfeitos. É de notar 

que as tarefas de desenvolvimento da família, para além de se relacionarem com as 

características individuais dos elementos que a compõem, têm que ver com a pressão 

social para o desempenho adequado de tarefas essenciais à continuidade funcional do 

sistema-família. Os papéis parentais concretizam-se em função das necessidades 

particulares dos filhos (por exemplo: idade) procurando, igualmente, responder positiva-

mente às expectativas sociais atribuídas aos pais, enquanto educadores. 

Existem os seguintes pressupostos nesta teoria: os processos de desenvolvi-

mento na família são inevitáveis e importantes na compreensão da unidade familiar; o 

grupo familiar é afectado por três níveis de análise (a: como grupo-subgrupos – marido e 

mulher; entre irmãos; individual; b: como agregado de famílias, estruturadas por classe 

social e etnicidade; c: como instituição social, com normas e expectativas); a família é um 

grupo semi-permeável (Hoffmann [et al.], 2005). 

Nesta teoria sobressaem alguns conceitos: desenvolvimento e mudança na 

família (o desenvolvimento familiar é uma das formas de mudança, mas não a única); 

posição, normas e valores (as famílias fazem parte de uma estrutura de parentesco que 

aponta quem são os seus integrantes; a posição é definida pelo género, relações de 

sangue, casamento e factor geracional; as regras são algo a ser cumprido nos diferentes 

estágios e nas diferentes idades para o indivíduo e para a própria família); papel (normas 

vinculadas a uma posição na estrutura de parentesco; as posições definem-se 

estruturalmente, mas o conteúdo de um papel modifica-se segundo grupos étnicos, 

sociedades); estágio ou etapa da vida familiar (intervalo de tempo em que a estrutura e o 
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padrão de interacções de papéis na família são claros e visíveis e qualitativamente 

distintos de outros períodos de tempo; é geralmente inferido a partir de eventos que 

indicam mudança nos membros que compõem a família ou na forma como estão 

organizados no espaço e nas interacções); transição (mudança de um estágio para 

outro); tarefa de desenvolvimento (conjunto de normas que emergem de um estágio 

específico da trajectória familiar); trajectória familiar (este conceito tem vindo a substituir o 

de ciclo de vida familiar; é constituída por todos os eventos e estágios vividos pela 

família) (Hoffmann [et al.], 2005). 

O ciclo vital da família ou trajectória familiar é, então, um dos conceitos-chave 

desta abordagem, e concretiza-se no caminho que a família (nuclear, particularmente) 

percorre desde que nasce até que morre. Integra, de modo interactivo, factores como a 

dinâmica interna do sistema, os aspectos e características individuais e, ainda, a relação 

com os contextos em que a família se insere, nomeadamente com a sociedade e os seus 

outros subsistemas (escola, mercado de trabalho, entre outros) (Relvas 2000). O 

sociólogo Duvall nos anos cinquenta deu grande contributo nesta área, apresentando a 

primeira classificação de estádios do ciclo vital (quadro 4). 

 

Quadro 3: Ciclo de Vida Familiar de Duvall 

Adaptado de Relvas (2000) 

Estádios familiares Tarefas de desenvolvimento 
I. Casal sem filhos 
 

Estabelecimento de uma relação conjugal 
mutuamente satisfatória; preparação para a 
gravidez e parentalidade. 

II. Famílias com recém-nascido  
(filho mais velho: nascimento – 30 meses) 

Ajuste às exigências de desenvolvimento de 
uma criança dependente. 

III. Famílias com crianças em idade pré-
escolar 

(filho mais velho: 2,5 – 6 anos) 

Adaptação às necessidades e interesses das 
crianças no sentido da sua estimulação e 
promoção do desenvolvimento. 

IV. Famílias com crianças em idade 
escolar  

(filho mais velho: 6 – 13 anos) 

So Assumir a responsabilidade com crianças em 
meio escolar; relacionamento com outras 
famílias na mesma fase. 

V. Famílias com filhos adolescentes 
(filho mais velho: 13 – 20 anos) 
 
 

Facilitar o equilíbrio entre liberdade e respon-
sabilidade; partilha desta tarefa com a 
comunidade, estabelecimento de interesses 
pós-parentais. 

VI. Famílias com jovens adultos 
(saída do 1.º filho - saída do último filho) 

 

Permitir a separação e o “lançamento” dos 
filhos no exterior, com rituais e assistência 
adequada (1.º emprego ou educação superior); 
manutenção de uma base de suporte familiar. 

VII. Casal na meia-idade 
(“ninho vazio” - reforma) 

Reconstrução da relação de casal; redefinição 
das relações com as gerações mais velhas e 
mais novas. 

VIII. Envelhecimento 
(reforma - morte de um ou ambos os 
cônjuges) 

Ajuste á reforma; aprender a lidar com as 
perdas (lutos) e a viver sozinho; adaptação ao 
envelhecimento. 
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Tudo isto pressupõe um elevado grau de interdependência entre os membros da 

família. Como consequência, as famílias mudam cada vez que lhe são retirados ou 

acrescentados membros. A estas mudanças dá-se o nome de pontos de transição 

críticos e se não forem resolvidos, podem resultar em problemas familiares. 

Carter e McGoldrick citados por Relvas (2000) delinearam um outro esquema com 

seis estágios do ciclo familiar com processos emocionais de transição para cada estágio.  

• Estágio 1 (saída de casa: adultos jovens solteiros): está inerente aceitar a 

responsabilidade emocional e financeira por si mesmo; desenvolvimento de relações 

íntimas com um parceiro; estabelecimento de uma identidade no mundo laboral. 

• Estágio 2 (união das famílias pelo casamento: novo casal) existe o compromisso 

com o novo sistema; realinhamento das relações com as famílias de origem e os amigos 

de modo a incluir o cônjuge. 

• Estágio 3 (famílias com filhos pequenos) implica aceitação de novos membros no 

sistema; ajuste do subsistema conjugal (criando espaço para os filhos); assumir papéis 

parentais; realinhamento das relações com as famílias de origem a fim de nelas incluir os 

papéis parentais e os avós. 

• Estágio 4 (famílias com adolescentes) implica aumentar a flexibilidade dos limites 

da família para incluir a independência dos filhos e fragilidade dos avós; mudança nas 

relações pais-filhos, possibilitar aos filhos as entradas e saídas no sistema; centralização 

nos aspectos da vida conjugal da meia-idade e das carreiras profissionais; início da 

função de suporte à geração mais velha. 

• Estágio 5 (encaminhamento dos filhos e saída de casa) implica aceitar múltiplas 

saídas e entradas no sistema familiar; renegociação do subsistema conjugal com díade; 

desenvolvimento de relações adulto-adulto entre os jovens e os pais; realinhamento de 

relações para incluir os parentes por afinidade e os netos; necessidade de lidar com as 

incapacidades e morte dos pais. 

• Estágio 6 (famílias no fim da vida) implica aceitar a mudança de papéis das 

gerações; manutenção de interesses próprios e/ou de casal; exploração de novas opções 

sociais e familiares; papel de destaque da geração intermédia (filhos); aceitação da 

experiência e sabedoria dos mais velhos; suporte da geração mais velha sem super-

protecção; aceitação da perda do cônjuge, irmãos e outros da mesma geração; 

preparação para a morte; revisão e integração da própria vida. 

 

Estas conceptualizações do ciclo vital da família dão um contributo valioso para o 

seu estudo porém devem ser utilizados com cuidado, já que comportam riscos de 

normalização e espartilhamento da realidade familiar, quando aplicadas numa perspecti-

va simplista e linear que escamoteia a individualidade de cada família (Relvas, 2000). 
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A protecção dos seus membros constitui uma das funções primordiais da família, 

particularmente traduzida no cuidar e criar os filhos. Activando-se esta “função protectora” 

com o nascimento e crescimento dos filhos, a verdade é que ela é de novo solicitada 

sempre que é necessário cuidar dos membros velhos e inválidos (Martins cit. por Silva 

2006). 

Segundo o mesmo autor, a família apresenta-se como uma entidade dinâmica em 

processo contínuo de mudança assim como o seu contexto social, esta está constante-

mente sujeita a solicitações para a mudança, vindas de dentro e de fora, pelo que é 

capaz de responder às novas solicitações dos seus membros. 

Duvall e Miller cit. por Stanhope (1999) identificaram como funções familiares: 

gerar afecto entre os membros da família; proporcionar segurança e aceitação pessoal, 

promovendo um desenvolvimento pessoal natural; proporcionar satisfação e sentimento 

de utilidade através das actividades que satisfazem os seus membros; assegurar a 

continuidade das relações, proporcionado relações duradouras entre os familiares; 

proporcionar estabilidade e socialização, assegurando a continuidade da cultura da 

sociedade correspondente; impor autoridade e sentimento do que é correcto, relacionado 

com a aprendizagem de regras e normas, direitos e obrigações características das 

sociedades humanas. Para além destas funções a autora acrescenta uma função relativa 

à saúde, na medida em que a família protege a saúde dos seus membros, dando apoio e 

resposta às necessidades básicas em situações de doença. Assim, a família desenvolve 

um sistema de valores, crenças e atitudes face à saúde e doença que são expressas e 

demonstradas através dos comportamentos de saúde-doença dos seus membros. 

“A história da vida da família é, então, a história da sucessiva progressão 

dos seus momentos de crise e períodos de transição, bem como da 

evolução ou dificuldades que a sua elaboração comporta no chamado ciclo 

vital e no entrecruzar das gerações. A história da família tem assim um 

princípio que se não vislumbra, e um fim sem final, que não se adivinha… 

mas está lá, contendo e orientando a vida familiar” (Relvas: 2000: 31). 

 

Então, a família não é apenas um conjunto de indivíduos aparentados, mas um 

todo interdependente em que as condições de saúde e doença circulam pelo sistema 

através das suas interacções. 

O quadro 5 representa o ciclo de saúde e de doença da família. Este ciclo 

representa uma série de fases temporais nos esforços da família para reduzir os riscos 

da doença, lidar com a fase inicial da doença, e adaptar-se à morte ou doença. Não 

existe uma direcção unilateral no modelo em vez disso, cada fase no ciclo representa um 

aspecto diferente de saúde e doença (Hanson, 2005). 
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Quadro 4: Ciclo de Saúde e Doença da Família 

Adaptado de Hanson, 2005 

Fase 1 – Promoção da saúde familiar e redução do risco; 

Fase 2 – Vulnerabilidade familiar e aparecimento da recaída da doença; 

Fase 3 – Avaliação da família sobre a doença; 

Fase 4 – Resposta aguda da família; 

Fase 5 – Adaptação à doença e recuperação. 

 

O processo de morte ou perda constitui uma situação de carácter peculiar e única 

que pode desencadear reacções e problemas reais ou potenciais em qualquer dinâmica 

familiar (Ferreira, 1999). Assim, a CIPE Versão 1.0 (2005: 88) define como luto familiar o 

“Processo de Luto com as características específicas: Experienciado pela 

família após a perda de um ente querido ou de algum bem material ou 

imaterial, com manifestação de sofrimento acompanhado por sintomas 

físicos e emocionais em mais do que um membro da família, ambiente 

familiar de luto e sofrimento, tristeza partilhada e desorganização tempo-

rária das rotinas familiares.” 

Para Vaz e Campos (2003), a morte constitui um acontecimento de vida, indutor 

de elevados níveis de stress. Os membros da família partilham do medo da morte do 

doente, da dor e receiam não saber lidar com a situação. É, assim, que se altera o 

equilíbrio da família como unidade sistémica, reagindo na sua estrutura interna, nos seus 

papéis, regras e rotinas.  

No caso de morte esperada por doença grave/terminal, a família vai desenvolver 

diversas respostas de adaptação.  

Numa primeira etapa, em que ocorre a desorganização funcional, os membros da 

família são incapazes de manter o seu papel habitual, estabelecendo-se a redistribuição 

de funções, a diminuição de estabilidade e da autonomia familiar, levando a família a ser 

menos capaz de procurar outros sistemas de apoio.  

Numa segunda etapa o doente suspende as funções familiares habituais e vê-se 

na contingência de receber cuidados em casa ou no hospital. A família passa pela fase 

de redistribuição de papéis e pela organização das memórias, passando horas a recordar 

a história pessoal do doente e a rever circunstâncias de vida pessoal e familiar.  

A terceira etapa, coincide com a eminência da morte e com a própria morte, 

verifica-se a fase da separação versus perda e solidão.  

Durante estas fases, a família pode apresentar necessidades cognitivas tais 

como: dominar conhecimentos sobre a doença e como lidar com ela, bem como a destre-
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za em relação a cuidados ao doente e necessidades emocionais relacionadas com a 

situação de crise. As suas energias ficarão abaladas e a natureza e expressão do stress 

será influenciada por factores relacionados com as características do sistema familiar e 

do estádio do seu desenvolvimento. Podem ser acompanhados de sentimentos de medo, 

desamparo, vulnerabilidade, insegurança, frustração e depressão. 

Estudos realizados por Walsh e McGoldrick (1991) descobriram que a morte de 

um elemento da família aumenta a vulnerabilidade à doença e à morte prematura de 

membros sobreviventes, especialmente de um cônjuge viúvo e de pais que perderam 

recentemente um filho (Walsh, 2005). 

O trabalho de luto exige investimentos de energia que é gasta no sofrimento da 

perda, na sua assimilação e na reconstrução quer a nível individual quer familiar. A nível 

familiar desencadeia-se uma crise de mudança, devendo haver lugar a processos de 

reestruturação antecipatória e situacional, com re-arranjo do sistema familiar (Cerqueira, 

2004). 

A morte ou ameaça de perda tem um impacto perturbador sobre o equilíbrio 

funcional de uma família. A perda modifica a estrutura familiar e geralmente requer a 

reorganização do sistema como um todo (Vaz e Campos, 2003). Estas autoras defendem 

que a morte traz desafios adaptativos comuns aos elementos da família, exigindo uma 

reorganização imediata e a longo prazo e mudanças nas definições de identidade e 

objectivos da família. Adaptação não significa resolução, no sentido de uma aceitação 

completa e definitiva da perda. Esta envolve a descoberta do modo de continuar com a 

vida e colocar a perda numa perspectiva longínqua. 

Em famílias com bom funcionamento, a capacidade de aceitar a mudança e a 

perda está intimamente vinculada à aceitação da ideia da própria morte bem como dos 

nossos entes queridos (Walsh, 2005). 

Segundo a autora, a morte de um membro da família deixa um buraco na 

estrutura da vida familiar. Destrói padrões de interacção estabelecidos. O processo de 

recuperação da família envolve realinhamento dos relacionamentos e redistribuição das 

funções, de papéis, necessários para compensar a perda, conter o stress transaccional e 

levar a vida da família adiante. 

O coping surge como um dos mecanismos individuais para lidar com o luto pois, 

é, segundo, a CIPE Versão 1.0 (2005: 80), a 

“Atitude com as características específicas: Disposição para gerir o stress 

que desafia os recursos que cada indivíduo tem para satisfazer as 

exigências da vida e padrões de papel autoprotectores que o defendem 

contra ameaças, percebidas como ameaçadoras da auto-estima positiva; 
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acompanhada por um sentimento de controlo, diminuição do stress, 

verbalização da aceitação da situação, aumento do conforto psicológico”. 

A selecção das estratégias de coping que a família poderá adoptar é influenciada 

pelas características da situação (natureza, causas, duração) e pelos recursos sociais 

(apoio da restante família, dos amigos e profissionais de saúde) (Pereira, 2008). Nesta 

perspectiva, Ribeiro e col. citados por Pereira (2008) mencionam cinco tarefas 

importantes, para o desenvolvimento de capacidades para enfrentar a situação (coping 

skills): 

• Definir e compreender o significado pessoal da situação; 

• Garantir as relações com os familiares, amigos e outros próximos que possam 

ajudar na resolução da crise; 

• Manter um balanço emocional razoável através da elaboração de preocupações 

despoletadas pela situação; 

• Confrontar a realidade e responder às exigências da situação; 

• Preservar uma auto-imagem satisfatória e manter um sentido de competência e 

domínio sobre a situação. 

Wortman e Silver citados por Vaz e Campos (2003) identificaram dois tipos de 

tarefas adaptativas, que promovem a adaptação imediata e a longo prazo, do sistema 

familiar á perda: 

• O reconhecimento compartilhado da realidade da morte e experiência comum da 

perda em que todos os elementos da família se devem confrontar com a realidade da 

morte. É de extrema importância que se incluam todos os membros no processo de 

morrer, mesmo as crianças. 

• A reorganização do sistema familiar e o reinvestimento noutras relações e 

projectos de vida. A morte de um membro da família perturba o equilíbrio familiar e os 

padrões estabelecidos de interacção. O processo de recuperação envolve um 

redimensionamento das relações e a redistribuição dos papéis necessários para 

compensar a perda e prosseguir com a vida familiar. Promover a coesão e a flexibilidade 

no sistema é familiar é crucial para de novo adquirirem um equilíbrio. A desorganização e 

o pânico imediato experimentados pelos elementos do sistema, logo após a perda, 

podem levar a que os seus elementos tomem atitudes precipitadas, na tentativa de 

minimizar a sensação de perda. 

A Enfermagem ao comprometer-se com a família como unidade a ser cuidada, 

focaliza a sua atenção nas interacções intra e extra familiares, procurando conhecer o 
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processo de viver da família, as transições e crises que enfrentam, bem como, identificar 

as suas fragilidades, fontes de stress, recursos e modos de cuidar (Elsen [et al.], 2001). 

A intervenção dos profissionais de saúde, nomeadamente, os enfermeiros é, 

assim, importante para auxiliar a família na gestão saudável do luto. 
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3. A ENFERMAGEM NO PROCESSO DE GESTÃO DO LUTO: CUIDADO HUMANO 

TRANSACCIONAL 

 

Certos aspectos da vida de um indivíduo são afectados mais do que outros pela 

transição de uma certa experiência e, a extensão e intensidade desta influência podem 

variar ao longo do tempo.  

No contexto da Enfermagem, a pessoa é definida como ser activo que tem 

percepções decorrentes do processo de saúde/doença e às quais atribui significados que 

estão relacionados com factores pessoais (sentido atribuído, aspectos culturais, estatuto 

económico, preparação e conhecimento, condições comunitárias e sociais) (Meleis [et 

al.], 2000). Assim, as transições podem estar associadas a eventos inesperados como é 

o caso das experiências de doença. Também a morte de um membro da família é 

considerado um momento de transição e, só compreendendo como esta se processa e 

as suas consequências para o indivíduo, é que se poderão prestar cuidados de 

Enfermagem adequados às necessidades dos que ficam. A morte é, assim, um evento 

importante associado a um membro da família que envolve os restantes membros e que 

pode influenciar outros eventos do ciclo vital. 

A referência às transições ao nível da literatura da Enfermagem remonta já a 

1986.  

Meleis [et al.] (2000) são estudiosos, que desenvolveram uma teoria de médio 

alcance, cuja investigação foi focalizada nos processos transaccionais a que o ser 

humano está sujeito durante todo o seu ciclo vital. Ao se tratar de uma teoria de médio 

alcance pretende providenciar uma estrutura que permita descrever, compreender e 

interpretar e ou explicar os fenómenos específicos da Enfermagem que reflectem e 

emergem da prática. Ao passo que as de longo alcance pretendem providenciar um 

constructo sistemático da missão, natureza e objectivos da Enfermagem (Im e Meleis, 

1999).  

Esta teoria é, então, considerada de médio alcance pois caracteriza-se por alvos 

mais limitados e menor abstracção do que outro tipo de teorias. Assim como, se dirigem a 

fenómenos específicos ou conceitos e reflectem a prática. Pelos estudos desenvolvidos 

foi possível verificar que as experiências de transição não são unidimensionais. Cada 

transição caracteriza-se pela sua singularidade, complexidade própria e múltiplas 

dimensões. 

Esta temática surgiu como área de interesse para Meleis já desde 1960 com o 

aparecimento de vários grupos de apoio para ajudar as pessoas a lidar com uma vasta 
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gama de experiências desenvolvimentais ou problemas de saúde, quer, através do 

ensino e/ ou suporte. Alguns destes grupos foram alvo de interesse e investimento por 

parte da autora, nomeadamente o planeamento familiar, os processos envolvidos na 

parentalidade. Esta, também se dedicou a questões relacionadas com o que acontece a 

pessoas que não fazem transições saudáveis e quais os contributos da enfermagem 

junto destas. Depois dedicou-se a definir o objectivo de transições saudáveis para 

controlo de comportamentos, sentimentos e símbolos associados a novos papéis e 

identidades. Na década de oitenta acreditava que era preciso desenvolver conhecimento 

sobre a forma como as pessoas interpretam as suas experiências. Começou, então, a 

interessar-se pelo conceito de transição.  

Em 1985 Meleis e a Dr.ª Norma Chick compilaram e publicaram os resultados das 

suas investigações num artigo que intitularam: “Transitions: A Nursing Concern”.  

Dez anos mais tarde estas mesmas autoras e a Dr.ª Karen Schumacher 

dedicaram-se a tentar saber se as transições eram utilizadas como conceito ou como 

instrumento de trabalho. O seu interesse nas transições solidificou-se assim como a 

convicção de que estas interessam para o conhecimento em Enfermagem. Para estas, o 

utente não pode ser considerado como uma unidade isolada, as mudanças operadas na 

sua condição de vida devem ser exploradas e consideradas abordando os relaciona-

mentos com os outros significativos.  

Mais recentemente foi criado o “New Courtland Center for Transitions and Health” 

na Universidade da Pensilvânia, sob a liderança da Dr.ª Mary Naylor. Este facto vai 

permitir o desenvolvimento de novos modelos de transição e saúde.  

A identificação das transições como problema central da Enfermagem e o 

desenvolvimento de instrumentos de trabalho para as descrever pode providenciar a 

descoberta dos mecanismos usados por diversas pessoas quando experienciam mudan-

ças nas suas vidas e para o desenvolvimento de conhecimento sobre intervenções que 

facilitem a experiência da transição e conduzam a um coping saudável. 

Estes autores estudam a compreensão dos problemas que as pessoas desenvol-

vem à medida que se movimentam juntas através da vida. Este movimento é considerado 

por Meleis [et al.] (2000) como mudança, processo, resultado e ocorre tanto a nível 

pessoal, como a nível familiar, designando-se por “transição”. 

Esta teoria surge, assim, de uma perspectiva que tem por base a missão da 

Enfermagem no cuidado aos seres humanos e defende que as pessoas que passam por 

transições são mais vulneráveis a riscos que afectam a sua saúde (Meleis [et al.], 2000). 

Parte-se da certeza de que o ciclo de vida individual acontece dentro do ciclo de vida 

familiar que é o contexto primário do desenvolvimento humano (Zagonel, 1999). 
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O conceito de transição deriva do latim transire, que significa atravessar, passa-

gem ou movimento de um estado, condição ou sítio. Uma característica importante da 

transição é que esta é, essencialmente, positiva. O culminar da transição implica que a 

pessoa tenha atingido um período de estabilidade em relação ao estado anterior (Meleis, 

2010).  

Meleis (2010) costuma definir transição como “uma passagem de um estado 

estável para outro estado estável, um processo caracterizado por uma mudança. As 

transições são compostas por diferentes etapas dinâmicas e pontos de viragem.” 

Segundo a mesma autora, pode-se considerar que a vida em si constitui uma transição. 

O ciclo vital é, assim, uma constante transformação de um estado, fase ou períodos para 

outro. 

O conceito de transição pode ser definido a partir de duas perspectivas teóricas. A 

primeira é o desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo, no qual ocorrem eventos 

marcantes, na segunda os eventos de vida produzem desequilíbrio entre dois períodos 

de tempo estáveis. A extensão e a intensidade desta influência transaccional variam ao 

longo do tempo, afectando de forma diferente os indivíduos que experienciam um mesmo 

evento. Os significados atribuídos às transições variam de pessoa para pessoa 

influenciando assim, o resultado das mesmas. 

Para Mercer as transições são pontos de mudança que resultam no pressuposto 

de novos papéis e novas relações conduzindo a novas auto-concepções (Zagonel, 1999). 

Nos processos de mudanças, as transições passam por estabilidade-instabilidade- 

-estabilidade, como um fenómeno interligado ao movimento e fluxo, caracterizado pela 

entrada, passagem e saída (Murphy; Chick e Meleis cit. por Zagonel, 1999). 

A recuperação da transição pode ser demorada, como tal, são necessários 

enfermeiros experientes pois quando esse auxílio não é eficiente os utentes ou as suas 

famílias não podem experimentar várias complicações (Meleis, 2010).  

Segundo a autora tendo como foco as transições existe a possibilidade de 

recorrer a outras teorias. De facto, outras teorias podem guiar a análise da transição e o 

desenvolvimento de intervenções de Enfermagem para facilitar a passagem por essa 

mesma transição. São disso exemplo, a psicanálise, a ecologia, o coping, as teorias de 

crise, e as teorias dos papéis.  

Carter e McGoldrick citados por Zagonel (1999) identificam como eventos 

marcantes o casamento, o nascimento e a educação dos filhos, a saída dos filhos de 

casa, a reforma e a morte. 

Os conceitos major definidos por Meleis [et al.] estão expressos no quadro 7. 
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Quadro 5: Conceitos Major de Meleis [et al.] 

Adaptado de Lopes, 2006 

1. Cliente 
Constitui o conceito mais central do domínio da 
enfermagem, porque é transversal a todas as teóricas 
de enfermagem. 

2. Transição 

Pode ser de três tipos, de desenvolvimento, 
situacional ou de saúde-doença, e que se caracteriza 
por ser uma passagem ou movimento de um estado, 
condição ou lugar para outro, sendo um processo que 
decorre no tempo, que envolve desenvolvimento, fluir 
ou movimento e cuja mudança tem uma natureza que 
varia em função do tipo de transição. 

3. Interacção 

Uma vez que este constitui o contexto no qual todos 
os cuidados acontecem, sendo um conceito que está 
presente em todos os modelos teóricos e que recolhe 
uma unanimidade, independentemente da escola de 
pensamento. 

4. Processo de Enfermagem 
Para Meleis [et al.] é um conceito essencial no 
domínio da enfermagem, por entender que este é um 
processo de raciocínio clínico do enfermeiro. 

5. Intervenções Terapêuticas 
Que correspondem ao conjunto de intervenções 
específicas de enfermagem e com potencialidades 
terapêuticas demonstradas. 

6. Ambiente 
É um conceito que está presente em todas as teorias 
de enfermagem, já que não nos podemos esquecer do 
local onde os cuidados são prestados. 

7. Saúde 

É outro dos conceitos de maior centralidade da 
disciplina de enfermagem, dando-se realça é 
importância do conforto e bem-estar, mais do que a 
ausência de doença. 

 

As transições estão invariavelmente relacionadas com a mudança e o 

desenvolvimento. Em alguns casos, a transição é iniciada por eventos que estão para 

além do controlo do indivíduo, noutros casos são deliberadamente principiados por este 

como o casamento, a migração e, a mudança de carreira.  

Um aspecto fulcral é o facto de a transição ser considerada um processo, quer o 

evento que a causa seja previsível ou não e de curta ou longa duração. O seu princípio e 

fim não ocorrem simultaneamente; existe uma sensação de movimento, desenvolvimento 

e fluxo associado. A distância entre o princípio e o fim pode ser curta ou longa e podem 

ou não ter as mesmas características (Meleis, 2010). 

No quadro seguinte estão representados os eventos relacionados com o processo 

de transição. 
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Quadro 6: Eventos relacionados com o processo de transição 

Adaptado de Meleis (2010) 

Doença Perda Gravidez 

Recuperação Imigração  Reforma 

Nascimento Migração Desenvolvimento 

Morte Hospitalização 

 

A transição é um fenómeno pessoal, não estruturado. A pessoa para estar em 

transição tem de estar consciente das mudanças que estão a acontecer. Por vezes pode 

ser necessário remover barreiras para possibilitar a transição. Durante o processo de 

transição podem surgir determinados padrões de resposta (Meleis, 2010). Alguns desses 

padrões estão representados no quadro seguinte. 

 

Quadro 7: Padrões de resposta a eventos de transição 

Adaptado de Meleis (2010) 

Desorientação  Mudanças no autoconceito 

Angústia Mudanças no papel que desempenha  

Irritabilidade  Mudanças na auto-estima 

Ansiedade 

Depressão 

 

As transições não são vivenciadas uniformemente por diferentes pessoas, mesmo 

que as situações sejam similares, porém, existem algumas semelhanças. Em primeiro 

lugar a existência de uma estrutura geral que consiste em pelo menos três fases: 

entrada, passagem, e saída. A sequência é invariável, mas a duração de cada fase e o 

associado grau de ruptura não são. Impedimentos à passagem seguinte podem ocorrer 

em qualquer altura. As fases tem maior tendência a estarem associadas do que manifes-

tarem-se isoladamente. Algumas das possíveis dimensões podem descrever as 

transições são duração, magnitude, reversibilidade, efeito, meta e com limites bem 

definidos (Meleis, 2010).  

O conhecimento dos padrões gerais das transições é útil para Enfermagem, 

porém têm de ter em conta como a transição e eventos associados são percebidos pela 

pessoa que o experiência. As dimensões descritas anteriormente podem fornecer um 

ponto de partida para a formação de um instrumento que permita à Enfermagem criar um 

perfil de como os indivíduos percebem as transições (Meleis, 2010). 
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O esquema seguinte representa a transição enquanto evento, o seu significado e 

consequências. 

 

 

 

Esquema 2: Factores relacionados com a resposta à transição 

Adaptado de Meleis (2010) 

 Significado Nível de 

  Bem-Estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta teoria compreende a natureza (tipo, padrões e propriedades), as condições e 

padrões de resposta (indicadores de processo e de resultados) da transição, os quais 

guiam o cuidado de enfermagem (Gladys [et al.], 2007). Esta teoria está representada no 

esquema 3. 

 

Tipo Grau 

Cliente Transição Resposta 

Ambiente 

Apoio social Stress 

Alívio 

Angústia 

Neutro 

Sentimento de 
crescimento 

Sentimento de 
stress 

Imprevisibilidade 

Não afectado 
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Esquema 3: Transições: Teoria de Médio Alcance 

Adaptado de Meleis (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toda a investigação realizada Meleis [et al.] identificaram 4 categorias major de 

transições nas quais os enfermeiros tendem a estar envolvidos. Nomeadamente, as 

desenvolvimentais, as situacionais, as de saúde e doença e as organizacionais. 

Quanto às transições desenvolvimentais, a parentalidade tem sido a que recebe 

maior atenção por parte da Enfermagem. Também a adolescência é alvo de interesse, 

assim como a menopausa. A maioria do trabalho realizado ao nível deste tipo de 

transição encontra-se fundamentalmente, mas não exclusivamente, focado no individual 

(Meleis, 2010). 

As transições situacionais podem ser situações que ocorrem a nível educacional e 

profissional. Um dos exemplos muito citado é a transição da prática centrada no cuidado 

dos utentes para a prática centrada na administração. Outros autores centram-se mais 

nas transições que ocorrem em determinadas situações familiares, por exemplo a saída 

de um dos membros da família para um lar (Meleis, 2010). 

Relativamente às transições saúde-doença, o seu impacto ao nível individual e 

familiar tem sido muito estudado. Segundo a autora, relativamente à categoria saúde – 

doença, esta inclui: as transições onde ocorrem mudanças repentinas de papéis que 

resultam da mudança de bem-estar para um estado de doença; mudanças de papéis 

Natureza das Transições 
 

 
Padrões: 
Simples 
Múltiplo 
Sequencial 
Simultâneo 
Relacionado 
Não relacionado 
 
Propriedades: 
Ser consciente 
Envolvimento 
Troca e Diferença 
Tempo de transição 
Pontos críticos e 
eventos 

Condições das Transições 
Facilitadores e inibidores 
 
 

Padrões de Resposta 
 
 

Pessoais: 
Significados 
Atitudes e crenças 
culturais 
Estatuto 
socioeconómico 
Preparação e 
conhecimento 
 

Comunidade Sociedade 

Indicadores de 
processo: 
Sentir-se conectado 
Interacção 
Estar 
situado/localizado 
Desenvolver confiança 
e coping 

Indicadores de 
resultado: 
Mestria/habilidade 

Cuidado de Enfermagem 
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graduais (distinta da anterior porque permite tempo para uma incorporação gradual de 

comportamentos e sentimentos do novo papel); mudanças de papéis de doença para 

saúde; mudanças repentinas ou graduais de papéis de saúde para doenças crónica, 

reabilitação, transição de hospitais psiquiátricos para a comunidade entre outros. 

As organizações também podem experimentar transições que afectam as vidas 

das pessoas que ali trabalham assim como as dos seus clientes. Estas representam 

transições no ambiente e podem ter sido precipitadas por mudanças sócias, politicas, 

económicas ou mudanças na estrutura ou dinâmica intra-organizacional. Por exemplo a 

mudança da liderança da organização. Outros exemplos a considerar são a adopção de 

novas políticas procedimentos e práticas, assim como uma reorganização social com a 

introdução de novos programas. As transições experienciadas pela enfermagem têm sido 

alvo ao longo dos tempos de interesse de muitos escritores que defendem que a própria 

história de enfermagem é um exemplo de transição. Têm sido escritas transições ao nível 

do ensino da enfermagem, quer no conteúdo curricular quer no modo de pensamento e 

métodos de pesquisa. Convêm referir que as transições podem não ser exclusivas, são 

um processo complexo em que múltiplas transições podem ocorrer simultaneamente 

durante um período de tempo (Meleis, 2010). 

Apesar da diversidade de transições existem propriedades que podem ser 

comuns. Estas podem ser encaradas ou pensadas como propriedades universais das 

transições. Uma destas propriedades é de que as transições são processos que ocorrem 

através do tempo. Além disso o processo envolve desenvolvimento, fluxo, ou movimento 

de um estado para outro.  

Outra propriedade universal encontrada na natureza da mudança que ocorre nas 

transições. Exemplos individuais e familiares incluem mudanças de identidade, papeis, 

relacionamentos, habilidades, e padrões de comportamento (Meleis, 2010). 

No modelo de Meleis os factores pessoais e ambientais que afectam o processo 

de transição foram identificados. Estes incluem sentimentos, expectativas, nível de 

conhecimento e capacidade, ambiente, nível de planeamento e bem-estar físico e 

emocional. 

As transições são complexas e multidimensionais mas foram identificadas algu-

mas das propriedades dessa experiência: Consciencialização; Envolvimento; Mudança e 

diferença; Tempo para transitar; Pontos críticos e eventos. 

Compreender as propriedades e condições inerentes a um processo de transição 

-irá conduzir ao desenvolvimento de um conjunto de intervenções de Enfermagem que 

serão congruentes com as experiências únicas dos utentes e seus familiares, tendo em 

vista a promoção de respostas saudáveis à transição. 
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Foram identificados três tipos de indicadores de transições saudáveis que 

aparecem como relevantes em todos os tipos de transição: sentido subjectivo de bem- 

-estar, domínio de novos comportamentos, e bem-estar nas relações interpessoais. 

É nos pontos de transição de um estágio para outro no processo de desenvolvi-

mento familiar que ocorrem os maiores factores geradores de stress, particularmente nos 

momentos de grande instabilidade, insegurança, rupturas do ciclo vital. Nestes pontos 

vulneráveis é que os esforços devem ser intensificados no sentido de reorganizar os 

momentos transaccionais e evitar rupturas no ciclo vital (Zagonel, 1999). 

Segundo esta autora, a transição será melhor sucedida ao conhecer-se: o que 

desencadeia a mudança; a antecipação do evento; a preparação para mover-se dentro 

da mudança; a possibilidade de ocorrência de múltiplas transições simultaneamente. 

A compreensão das propriedades e condições inerentes ao processo de transição 

conduzem ao desenvolvimento de cuidados de enfermagem que sejam congruentes com 

a experiência única vivenciada por clientes e sua família, promovendo respostas 

saudáveis à transição (Meleis [et al.], 2000). 

Majewski diz que os papéis têm de ser remodelados, as posições de status 

mudadas, os valores reorientados e as necessidades realizadas através de novos canais 

(Zagonel, 1999).  

Transição de papéis implica, assim, mudança de papéis, quer a nível dos relacio-

namentos, expectativas ou capacidades a desenvolver. Esta mudança de papel requer 

que o indivíduo incorpore novo conhecimento, altere o seu comportamento e altere a sua 

definição de si próprio e do seu contexto social (Meleis, 2010). 

As transições são acompanhadas por uma ampla gama de emoções, muitas das 

quais surgem das dificuldades encontradas durante a transição. Além do aspecto 

emocional, o bem-estar físico é também importante. É da reflexão sobre estes aspectos 

que surge o cuidado de Enfermagem, voltado para uma maior sensibilização, conscien-

cialização e humanização, identificando no cliente factores que indiquem a transição, com 

a finalidade de facilitar estes eventos em direcção a uma transição saudável, emergindo 

assim, o cuidado transaccional (Zagonel, 1999). 

Para que se alcance um processo de transição saudável e numa perspectiva para 

a prática de Enfermagem mais humanizada, científica, compartilhada e holística, o 

enfermeiro tem de ser um profundo conhecedor do crescimento e desenvolvimento do 

homem e das famílias ao longo do seu ciclo vital, tendo consciência das dificuldades e 

adaptações aos momentos importantes e que geram instabilidade.  
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Dado que a enfermagem lida com os seus clientes como seres biopsicosocio-

culturais, a capacidade para compreender o comportamento dos mesmos é imperativa 

para fazer correctos diagnósticos e intervenções. Os enfermeiros, assim como outros 

profissionais de saúde não devem esquecer a influência da dimensão psicológica e social 

na saúde e bem-estar dos utentes. Ao cuidar dos utentes os enfermeiros encontram 

inúmeras situações em que há uma mudança de papel, como é o caso da transição de 

saúde para doença, do nascimento para a morte. Os enfermeiros ocupam um lugar 

privilegiado para estar a par das necessidades psicológicas e sociais dos utentes durante 

períodos em que ocorrem transições de papéis e para providenciar as intervenções 

necessárias para os ajudar neste processo de mudança. Assim, surge como conceito 

fundamental nesta teoria, o de “papel”. Para Meleis (2010) este significa  

“a noção de que os comportamentos humanos não correspondem a uma 

simples questão de estímulo-resposta mas que são o resultado de uma 

complexa interacção entre o ego e sociedade. Sintetiza a cultura, a 

estrutura social e o self uma vez que o faz do ponto de vista do indivíduo.” 

Importa, ainda, do nosso ponto de vista, distinguir o conceito de transição do 

conceito de resiliência pois, podem ser confundidos, quando não têm o mesmo 

significado. 

Resiliência pode ser definida como a capacidade de renascer da adversidade 

mais fortalecido e com mais recursos. É um processo activo de resistência, reestrutu-

ração e crescimento em resposta à crise e ao desafio. Esta engloba mais do que apenas 

sobreviver, atravessar ou fugir de uma provação angustiante. Os sobreviventes não são 

necessariamente dotados de boa resiliência; alguns ficam presos numa posição de 

vítima, alimentando o seu sofrimento e impedidos de crescer pela raiva e pela culpa 

(Wolin e Wolin, 1993). 

A principal razão se ser da Enfermagem é cuidar dos utentes. Assim, as 

intervenções de enfermagem deveriam ser pensadas em relação com as transições, seus 

antecedentes e consequentes. Para desenvolver conhecimento neste campo deve ser 

tido em consideração o tempo, o padrão, o tipo de transição e o tempo da intervenção. 

O esquema seguinte representa a relação entre as transições e outros conceitos 

dominantes. 
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Esquema 4: Relação entre as transições e outros conceitos dominantes 

Adaptado de Meleis (2010) 

 

 

Considerando o luto uma situação de crise, uma condição stressora que vai exigir 

esforço de confronto, uma resposta da família para enfrentar este problema ameaçador 

pode exigir a adopção de mecanismos de coping (Pereira, 2008). 

O enfermeiro, para levar as pessoas a ultrapassar de forma positiva a transição 

que estão a viver, deve desenvolver intervenções terapêuticas de Enfermagem que 

permitam obter padrões de resposta do cliente, os quais podem ser indicadores do 

processo (sentir-se ligado, interagir, estar situado, desenvolver confiança e coping) e 

indicadores de resultado (domínio de novas competências e reformulação de identida-

des). Deve, para tal, dominar os padrões das transições (se estas são simples, múltiplas, 

sequenciais, simultâneas, projectorelacionadas ou não relacionadas), bem como as suas 

propriedades (consciencialização, empenhamento, mudança e diferença, espaço 

temporal, acontecimentos e pontos críticos), tendo uma noção dos condicionalismos das 

transições, identificando os factores facilitadores, bem como os inibidores (pessoais, da 

comunidade e sociedade). 

Os pressupostos básicos que devem acompanhar as estratégias de cuidado de 

Enfermagem inserem-se na compreensão da transição a partir da perspectiva de quem a 

vivencia e na identificação das necessidades para o cuidado com essa abordagem 

(Zagonel, 1999). 
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O conhecimento significa empowerment para aqueles que o desenvolvem, 

aqueles que o usam e aqueles que beneficiam dele. Empowerment é um processo que 

consiste em aceder aos recursos por parte de um indivíduo e desenvolver as suas 

capacidades pessoais no sentido da participação activa na construção da própria vida e 

da sua comunidade, em termos económicos, sociais e políticos. Relaciona-se com poder 

(ter opiniões, autonomia, capacidade de afirmação, assertividade, auto-estima e auto-

confiança, responsabilidade e capacidade de decisão e de escolha, ser capaz de tomar 

iniciativas e agir colectivamente, influenciar a mudança social) e assim com mudança nas 

relações de força dos membros de um grupo ou de uma sociedade. 

Segundo Zagonel (1999), a Enfermagem ao realizar o cuidado baseado num 

modelo de transição, estará a contribuir para o aumento das possibilidades de ajuda à 

pessoa, não tendo apenas em conta os aspectos de doença ou cura. O mais importante 

no papel do enfermeiro é fornecer suporte à pessoa em transição, auxiliando-a e 

protegendo-a de forma antecipatória para que mantenha o seu equilíbrio e proteja a sua 

saúde no futuro, criando e favorecendo as condições condutivas a uma transição 

saudável, considerando a pessoa em mudança, de forma holística.  

Assim, os enfermeiros que promovam o cuidado transaccional humano estão a 

valorizar a pessoa, uma vez que esta é o sujeito da acção de cuidados, não se limitando 

a funções, papéis ou tarefas. O cuidado está sempre relacionado, de alguma forma, com 

cada estádio de desenvolvimento humano, favorecendo a maturidade, o crescimento com 

vista a um maior equilíbrio e estabilidade. O cuidado transaccional não é algo de palpável 

nem definível, surgindo da consciencialização do enfermeiro ao descobrir a compreensão 

do cliente enquanto este vivencia o processo transaccional. As transições estão 

presentes em todos os momentos da vida das pessoas e necessitam de ser enfrentadas 

com comportamentos que facilitem o cuidado individualizado a cada situação.  

O cuidado transaccional é o cuidado que tem como foco de atenção a mudança, 

preocupando-se com as etapas transaccionais da pessoa, exposta a todas as suas 

possibilidades. 

O devolver a morte ao contexto familiar, proporcionando a vivência da perda em 

toda a sua magnitude, surge como grande propulsor para um desfecho favorável da crise. 

O contributo do enfermeiro, torna-se então inegável na ajuda que poderá dar na 

reconstrução da estabilidade e na assimilação da perda. A singularidade de cada família 

é, por si só, repelente de cuidados estereotipados emergindo a necessidade de cuidados 

individualizados assentes nessa singularidade (Ferreira, 1999). 
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É indispensável que os profissionais de saúde tenham conhecimentos sobre o 

processo de gestão do luto e se apercebam das necessidades dos doentes e seus 

familiares. Tempo e capacidade para lidar com estas situações, fomentando um ambiente 

propiciador para que doente e família possam exprimir os sentimentos e emoções são 

outras das exigências colocadas. Os profissionais de saúde devem ter consciência que o 

processo de luto é doloroso e dinâmico (as respostas emocionais variam ao longo do 

tempo). O período mais difícil da intervenção do enfermeiro no processo de luto situa-se 

imediatamente após a perda. É uma fase complexa, difícil para todos e que exige 

disponibilidade, atenção a nível afectivo e existencial, para que a pessoa aceite a 

realidade com as respectivas possibilidades e limites (Pereira, 2008). 

Segundo a autora, a prestação de cuidados globais e humanizados pressupõe o 

apoio emocional e o fornecimento de informação, orientando antecipadamente e 

auxiliando na tomada de decisão, tendo em conta que cada caso precisa de ser abordado 

individualmente segundo um estilo próprio e estratégia adequada consoante a pessoa 

(idade, estatuto, papel, função, experiência vivida e ou sofrida.  

Desta forma, surge, a relação de ajuda como pedra basilar na intervenção junto 

dessas famílias.  

Para Guerra (2001) é através de uma relação terapêutica genuína que se 

trabalham os aspectos essenciais relacionados com a dor – o seu significado, o seu 

sentimento e a sua explicação – quer seja física ou psicológica. 

Ferreira (1999) tece algumas considerações de âmbito geral, relativamente às 

intervenções de Enfermagem, face ao sofrimento e dor vivenciado após a morte de um 

familiar: 

• Sensibilizar a família para as vantagens do seu envolvimento nos cuidados a 

prestar ao familiar moribundo, o que possivelmente, a ajudará a lidar com o sentimento 

de perda; 

• Dar oportunidade aos elementos mais novos de participar no processo, encarando 

a situação de modo realista. As crianças, de um modo geral, querem ir ao funeral, 

quando lhes devolvemos a decisão; 

• Reconhecer, aceitar e ajudar a família a utilizar rituais, costumes e estilos para 

lidar com a morte; 

• Promover um ambiente propício à livre expressão de sentimentos e ajudar as 

pessoas a encontrar um significado ao tempo passado junto do moribundo; 

• Sugerir o redimensionamento dos espaços físicos, de modo a permitir o direito à 

privacidade da família nos momentos de maior expressão de dor; 
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• Dar tempo à família para explorar o seu próprio potencial em termos de recursos; 

• Considerar a família sempre num contexto com um quadro de referências próprio; 

• Identificar qual o papel/lugar que o falecido desempenhava na estrutura familiar. A 

“dependência” e o “tipo de relação”, são apontados como factores condicionantes da 

intensidade da crise, para além de permitir uma ajuda mais efectiva na prevenção de uma 

disfuncionalidade; 

• Usar uma linguagem acessível, franca (em contexto de vivência emocional) 

permitindo assim um feedback também franco e directo. O uso de expressões como 

“morrer”, “morte”, traduz naturalidade e frontalidade. Os eufemismos apenas alimentam o 

tabu. 

•  Recorrer a grupos de auto-ajuda ou outras fontes de apoio que se revelem 

adequadas (Serviço Social, Serviço de Apoio Espiritual, Serviço de Psicologia, Associa-

ções de Solidariedade, entre outras). Os grupos de apoio facilitam a comunicação aberta, 

a troca de experiências e elementos de comparação; 

• Identificar factores de stress secundários a outras situações e que influenciarão 

nos mecanismos adaptativos; 

• Procurar ser congruente (pensar, sentir e agir). A discrepância entre o compor-

tamento verbal e não verbal, origina uma ambivalência facilmente detectada pela família; 

• Ter consciência dos seus próprios limites. O nosso envolvimento quando 

desmesurado pode interferir na relação terapêutica e há que reconhecer com humildade, 

quando somos nós a precisar de apoio. A troca de experiências com outros colegas pode 

ser útil; 

• Promover o trabalho em equipa. 

 

Pacheco (2004:139) refere que, o enfermeiro poderá desenvolver atitudes no 

sentido de orientar as famílias, tais como: 

• Observar e escutar quando um dos membros solicita a sua atenção; 

• Permitir que expressem livremente os seus sentimentos; aceitar as respostas 

individuais; 

• Explicar que é normal experimentarem sentimentos e reacções caóticas, como 

por exemplo “desejar a morte do familiar”;  

• Proporcionar comodidade e manter a família informada; 

• Reforçar pontos fortes da família, como por exemplo a capacidade de apoio 

mútuo; 
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• Envolver os familiares nos cuidados (o facto de o familiar poder aliviar, ajudar, 

fazer alguma coisa pelo seu doente, ajuda-o a passar de um exportador impotente a 

cuidador). 

 

A família apresenta ainda outras necessidades, para as quais também necessita 

de uma resposta dos profissionais de saúde, como nos referem Portela e Neto (1999): 

• Para muitos familiares a fase de agonia é sinónimo de sofrimento, pelo que 

devemos esclarecer que tal não acontece na maioria das situações. A agonia é um 

período fisiológico e representa um período de transição entre uma fase de maior 

consciência e a morte; 

• É muito importante no apoio à família clarificar sobre as necessidades de 

comunicação do doente: mesmo que não fale devemos fomentar a expressão de 

emoções, as despedidas, o toque e o acompanhamento dos últimos momentos; 

• Por outro lado é importante ajudar a família a dividir as tarefas, a planear os 

cuidados de forma a resguardarem algum tempo para si próprios, não se esgotando 

precocemente. 

 

O enfermeiro deve mostrar-se disponível para escutar as preocupações da 

família, facilitando a comunicação e a interacção na resolução de problemas; ao articular 

os recursos disponíveis pode proporcionar a satisfação de algumas necessidades, 

fazendo com que a família se sinta ajudada/auxiliada (Casmarrinha, 2008). 

Segundo Pereira (2008) a prestação de cuidados globais e humanizados 

pressupõe o apoio emocional e o fornecimento de informação, orientando antecipada-

mente e auxiliando na tomada de decisão, tendo em conta que cada caso precisa de ser 

abordado individualmente, segundo um estilo próprio e estratégia adequada consoante a 

pessoa (idade, estatuto, papel, função e experiência vivida ou sofrida. A autora defende 

que a relação de ajuda, como uma relação terapêutica, é actualmente um dos elementos 

inquestionáveis do cuidar, sendo imprescindível para a qualidade dos mesmos.  

 A informação e o apoio emocional constituem-se assim, como pilares funda-

mentais na construção de uma relação terapêutica eficaz (Pereira, 2008). 

O esquema seguinte representa sinteticamente o modelo de Transição em 

Enfermagem. 
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Esquema 5: Modelo de Transição em Enfermagem  

Adaptado de Meleis (2010) 
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1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A palavra método significa “caminho a seguir”, “maneira de agir”. Mas, para que o 

método seja de facto útil e aconselhável, não basta que nos indique um caminho, ou uma 

maneira de agir, mas a forma mais adequada para se atingir um fim que se tem em vista. 

Pode-se então definir método como uma forma ordenada de fazer as coisas em processo 

racional para atingir determinado objectivo e a sua escolha depende da decisão do 

investigador. 

Na escolha do caminho a percorrer, encontram-se várias possibilidades com as 

quais o investigador se vê confrontado. Desta forma, é necessário optar por uma determi-

nada metodologia. 

Um estudo de investigação requer sempre um conjunto de artes e técnicas para a 

colheita, descrição e análise de dados. Exige portanto, uma metodologia própria, que tem 

um conjunto de etapas a percorrer e de meios que conduzem a um resultado.  

A metodologia é, sem dúvida, um instrumento importante no processo de investi-

gação uma vez que nos permite elaborar o estudo de forma ordenada na tentativa de 

atingir os objectivos (Barros, 2008). 

 

1.1. Tipo de Estudo 

 

Considerando a natureza e os objectivos do estudo optámos por uma abordagem 

qualitativa na medida em que esta metodologia aplicada à saúde é ampla e oferece ao 

investigador a possibilidade de: captar o modo como os indivíduos pensam e reagem 

frente a determinadas situações; compreender a dinâmica e as mobilizações que as 

pessoas envolvidas com o processo de saúde-doença vivenciam; auxiliar na aproximação 

dos sentimentos, crenças, atitudes. Este conhecimento possibilita ao pesquisador planear 

acções que valorizem o ser que está a ser investigado, pois consegue, pelos dados 

colhidos, conhecer em profundidade a experiência vivida de forma única e singular por 

cada sujeito Dias [et al.] (2004). 

Streubert e Carpenter (2002) enfatizam na investigação qualitativa, seis caracte-

rísticas importantes desta investigação: a crença em múltiplas realidades; o compromisso 

com a identificação de uma abordagem para compreender o fenómeno estudado; o 

compromisso com o ponto de vista do participante; a conduta de pesquisa que limita a 

corrupção do contexto natural do fenómeno de interesse, o reconhecimento da partici-

pação do investigador na investigação e a compreensão do fenómeno, relatando-o de 

forma literária e incluindo os comentários dos participantes. 
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A investigação qualitativa na área da saúde oferece ao investigador a possibili-

dade de captar a maneira pela qual os indivíduos pensam e reagem frente a 

determinadas situações; de o aproximar dos sentimentos, valores, crenças e atitudes 

desses indivíduos, o que vai permitir conhecer em profundidade a experiência vivida de 

forma única e singular de cada indivíduo. 

Caracterizando-se a prática da Enfermagem como profundamente humana e 

dinâmica, e tendo como objectivo principal desta investigação, a descrição e a compre-

ensão das experiências humanas, esta investigação assumiu assim, um cariz 

verdadeiramente humanista, logo qualitativo. 

Tendo em conta que neste estudo procuramos perceber vivências e experiências, 

o que significa viver determinado fenómeno. Decidimos assim, enveredar por uma 

metodologia que nos permitisse compreender as vivências dos familiares dos utentes que 

morrem no serviço de urgência e as suas expectativas face aos contributos da 

Enfermagem.  

Face ao exposto, consideramos que este estudo se insere no âmbito do estudo 

descritivo com características fenomenológicas. 

Segundo Fortin (1999) os estudos descritivos visam a caracterização do feno-

meno pelo qual alguém se interessa. O seu objectivo consiste em descrever os factores 

determinantes ou conceitos que, eventualmente, possam estar associados ao fenómeno 

em estudo. São procuradas as relações entre os conceitos a fim de obter um perfil geral 

do fenómeno, mas o exame dos tipos e graus de relação não é objectivo deste nível de 

investigação.  

O propósito da investigação fenomenológica é explicar a estrutura ou essência 

das experiências vividas de um fenómeno, na procura da unidade de significado o qual é 

a identificação da essência de um fenómeno e a sua descrição rigorosa, através da 

experiência vivida quotidiana (Rose [et al.], 1995 cit. por Streubert e Carpenter, 2002). 

“Os fenomenologistas investigam os fenómenos subjectivos na crença de que as 

verdades críticas sobre a realidade estejam fundamentadas nas experiências vividas 

pelas pessoas” (Polit [et al.], 2004: 207). Procuram-se experiências que os sujeitos 

vivenciam, mediante os sentidos, lembranças de como e quando o fenómeno se lhes 

apresenta na consciência (Freitas, 2007). 

A fenomenologia pode dar um contributo fundamental para o pensar e o fazer 

Enfermagem na medida em que procura compreender a realidade atendendo à sua 

subjectividade sem, no entanto, esquecer a objectividade. Permite descrever o fenómeno 

tal qual ele aparece. Isto porque para a fenomenologia os fenómenos acontecem dentro 

de um determinado tempo e espaço e precisam de ser mostrados para que se alcance a 
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compreensão da vivência (Terra [et al.], 2006). Procura revelar a essência do fenómeno 

tal como ele é experimentado na consciência. 

Procuram-se experiências que os sujeitos vivenciam, mediante os sentidos, 

lembranças de como e quando o fenómeno se lhes apresenta na experiência (Freitas, 

2007). 

 “Os fenomenologistas investigam os fenómenos subjectivos na crença de que as 

verdades críticas sobre a realidade estejam fundamentadas nas experiências vividas 

pelas pessoas” (Polit [et al.], 2004: 207). 

Com este (s) sentido (s) sustenta-se por um lado, a descrição do vivido e por 

outro, na descrição do significado das expressões dessa mesma experiência – a vivência 

da morte de um familiar num serviço de urgência e os contributos da Enfermagem. 

 

1.2. O Contexto  

 

Atendendo aos objectivos do estudo, que devem constituir o principal critério para 

seleccionar o campo empírico, optámos pelo Serviço de Urgência do Centro Hospitalar 

do Porto, sobre o qual fizemos uma breve caracterização (anexo 13). A obtenção de 

autorização para realização do estudo nesse hospital encontra-se em anexo (anexo 11). 

A opção de estudar um serviço de urgência deveu-se ao facto de: ser um contexto 

onde o contacto com a morte, ocorrida pelas mais diversas circunstâncias, fazer parte do 

quotidiano dos enfermeiros; ter características que o tornam diferente de qualquer outro 

serviço (não é um serviço rotineiro, a afluência é variável e imprevisível, exige a 

organização dos cuidados por prioridades). 

A escolha deste serviço, em específico, deveu-se ao facto de ser o serviço onde 

exerço funções, o que poderia ser facilitador da colheita de dados.  

 

1.3. Os Participantes 

 

Os participantes do estudo foram os familiares de utentes que vivenciaram a 

morte no serviço de urgência e aceitaram participar no estudo.  

Para tal elaboramos um consentimento informado o qual incluía um pedido de a-

utorização para posterior contacto telefónico, consentimento este que teria que ser 

assinado no primeiro contacto estabelecido com a família (após a morte do seu familiar) 

(anexo 9). 
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Foram considerados critérios de exclusão: os familiares de óbitos ocorridos em 

OBS e os familiares que estavam visivelmente a vivenciar um momento de sofrimento 

atroz (por exemplo quando o falecido era criança ou jovem ou casos de suicídio). 

O conceito de família que consideramos para a realização do estudo é o adoptado 

pela CIPE Versão 1.0 (2005) já, anteriormente mencionado.  

Baseamo-nos numa amostragem intencional que é a mais frequentemente utiliza-

da na investigação qualitativa. É um método de selecção de indivíduos para participar 

num estudo baseado no seu conhecimento específico de um fenómeno (neste caso a 

experiência de morte de um familiar no serviço de urgência), com a finalidade de partilhar 

esse conhecimento. Pretendemos com isto, a selecção de casos ricos de informação ou 

seja, aqueles a partir de quem se pode apreender muito de aspectos de importância 

central para a finalidade da investigação, pessoas com experiência no fenómeno de 

interesse (Streubert e Carpenter, 2002). 

Conseguimos referenciar dez familiares e através do contacto telefónico, 

efectuado posteriormente, onde fizemos um rápido esclarecimento sobre a pesquisa e 

questionamos se aceitavam participar na mesma. Perante a aceitação, agendamos a 

data e o local para a realização do nosso encontro. 

Das dez pessoas referenciadas inicialmente, conseguimos a participação de sete, 

pois três desistiram de participar no estudo. Sendo assim, realizámos o estudo com sete 

pessoas, que constituíram a nossa amostra. 

Em três das entrevistas a morte do familiar ocorreu de forma súbita e inesperada, 

nas restantes, a morte ocorreu no decurso de doenças prolongadas. 

 

1.4. Estratégia de Recolha dos Dados 

 

Face ao tipo de estudo e aos objectivos, consideramos a entrevista o instrumento 

de recolha de dados mais indicado, nomeadamente, a entrevista semi-estruturada. Isto 

porque, permite aos investigadores seguirem o raciocínio dos participantes, fazerem 

perguntas clarificadoras e facilitar a expressão das experiências vividas pelos 

participantes (Streubert e Carpenter, 2002). Segundo a mesma fonte, a entrevista permite 

entrar no mundo da outra pessoa e é uma excelente fonte de dados.  

A concentração e participação rigorosa no processo de entrevista aumenta o rigor, 

a confiança e a autenticidade dos dados. Os investigadores devem centrar-se nas 

respostas, ouvir atentamente e evitar interrogar os participantes, tratando-os com respeito 

e sinceridade face à experiência partilhada. 
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Pensamos que através da entrevista semi-estruturada com base no guião pré-

definido (anexo 12), conseguimos as respostas às nossas questões, deixando espaço, no 

entanto, à pessoa entrevistada para se expressar livremente e, quando necessário, 

orientamos e clarificamos dúvidas ou outros aspectos relacionados com o estudo. 

Os estudos fenomenológicos, normalmente, envolvem um pequeno número de 

participantes, muitas vezes dez ou menos (Polit [et al.], 2004). De acordo com Streubert e 

Carpenter (2002) a colheita de dados continua até o investigador acreditar que a 

saturação foi alcançada, ou seja, quando não surgem novos temas ou essências dos 

participantes e os dados se repetem.  

Pensamos que foi possível, apesar de ser um número um pouco restrito, alcançar 

algum grau de saturação, para além de que, por ser um tema muito difícil de abordar, não 

foi fácil obter aceitação para a participação no estudo. Mesmo da minha parte, em 

determinadas situações mais dolorosas, por exemplo, suicídios ou morte por acidente em 

pessoas novas, cujo falecimento aconteceu, sobretudo, na sala de emergência, tive 

dificuldade ou mesmo impossibilidade pessoal de abordar as famílias (por não considerar 

adequada a minha aproximação da família para falar no estudo) pelo compreensível 

momento difícil, doloroso que esta estava a passar. 

As entrevistas decorreram entre Junho de 2009 e Março de 2010 (durante 9 

meses), e foram realizadas quinze dias a um mês após a data do óbito, recorrendo à 

gravação da mesma em fita magnética e, após obtenção do consentimento informado, 

que se encontra em anexo (anexo 10). 

A escolha desse período para realizar a entrevista deveu-se ao facto de 

considerarmos ser suficientemente distante do acontecimento traumático para que a 

pessoa entrevistada conseguisse falar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, ser suficien-

temente próximo para que o seu relato se aproximasse o mais possível do vivenciado.  

As entrevistas foram realizadas em ambientes escolhidos pelos participantes, com 

as condições necessárias para que estes se sentissem dispostos a colaborar e expor as 

suas vivências. 

Foi feita a transcrição do verbatim de todas as entrevistas, as quais foram 

validadas pelos participantes.  

Foi necessário realizar uma segunda entrevista com um dos participantes para 

ajuste de alguns pormenores no conteúdo da mesma. Isto veio confirmar o que defendem 

Streubert e Carpenter (2002) pois segundo os mesmos, os investigadores podem ter 

necessidade de expandir, verificar e adicionar descrições ao fenómeno em investigação e 

os participantes podem pretender clarificar e expor descrições eventualmente 

inadequadas. Por outro lado, após a primeira entrevista estes podem deter e acrescentar 

mais pensamentos sobre o fenómeno em estudo. 
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1.5. Considerações Éticas 

 

Os princípios éticos devem estar presentes em todas as actividades inerentes à 

Investigação em Enfermagem. Baseamos este estudo no respeito, dignidade do indiví-

duo, em direitos e deveres e responsabilidade, que conforme defende Araújo (2005) são 

os princípios basilares de uma investigação.  

A realização de um estudo de investigação implica a responsabilidade pessoal e 

profissional de assegurar que o seu desenho será sólido, do ponto de vista ético e moral 

e que serão tomadas todas as disposições necessárias para proteger os direitos e 

liberdades das pessoas. 

Na investigação em Enfermagem, é imperativo ter uma consciência ética baseada 

nos quatro princípios morais fundamentais, também designados de “prima facie”: a 

autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça.  

Atendendo à natureza da temática deste estudo, ao contexto em que é desenvol-

vido e aos sujeitos envolvidos, exige que alguns aspectos éticos sejam tidos em 

consideração: 

- Consentimento livre e informado, garantindo o esclarecimento sobre finalidade e 

objectivos específicos do estudo; 

- Garantia da confidencialidade e anonimato das declarações (nomeadamente 

através da atribuição de um código a cada participante); 

- Esclarecimento sobre o direito de não-aceitação e de desistência sem qualquer 

repercussão negativa para os próprios; 

- Protecção dos participantes contra qualquer dano; 

- A autorização para o estudo pelas entidades responsáveis do hospital em 

questão, cujos modelos se encontram em anexo (anexo 1 até 8). 

 

1.6. Análise dos Dados 

 

A análise dos dados significa “trabalhar” o material obtido durante a pesquisa e 

envolve, segundo Bogdan e Biklen (1994: 205) “a sua organização, divisão em unidades 

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspectos importantes do que 

deve ser apreendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros.” 

A técnica adoptada para o tratamento da informação foi a análise de conteúdo que 

consiste num 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um 

instrumento mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um 
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único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações (Bardin, 

2008: 31). 

Vala (1986: 104) refere que a análise de conteúdo permite a  

“desmontagem de um discurso e da produção de um novo discurso através 

de um processo de localização – atribuição de traços de significação, 

resultado de uma relação dinâmica entre as condições de produção do 

discurso a analisar e as condições de produção de análise”. 

O lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação em Enfermagem é 

cada vez maior, porque oferece a possibilidade de tratar de forma metódica informações 

e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e de complexidade com 

atenção ao rigor metodológico (Quivy e Campenhoudt, 1998). 

Para Bardin (2008) as fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de 

pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material e, o tratamento dos 

resultados; a inferência e a interpretação. 

A fase de pré-análise tem por objectivo tornar operacionais e sistematizar as 

ideias iniciais, conduzindo a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, tendo em vista a análise. Esta fase inclui: a escolha dos documentos a serem 

submetidos a análise, a formulação de hipóteses e objectivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação final. 

A fase da exploração do material consiste em operações de codificação, decom-

posição ou enumeração. 

A fase do tratamento dos resultados obtidos e interpretação consiste em tratar os 

resultados em bruto de modo a serem significativos e válidos. Com resultados 

significativos e fiéis, podem-se propor inferências e adiantar interpretações a propósito 

dos objectivos previstos ou a descobertas inesperadas. 

Em investigação de natureza qualitativa o processo de análise dos dados inicia-se 

à medida que estes vão sendo colhidos e não apenas no final da colheita permitindo, 

assim, a sua análise em função da pertinência relativamente ao objecto de estudo 

(Santos, 2009).  

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma transformação 

dos dados em bruto do texto, transformação esta que vai permitir atingir uma represen-

tação do conteúdo, ou da sua expressão e que é susceptível de esclarecer sobre as 

características do texto ou seja, permitem uma descrição exacta das características 

pertinentes do conteúdo (Bardin, 2008). 
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Segundo o mesmo autor, a organização da codificação compreende três 

escolhas: o recorte (escolha das unidades); a enumeração (escolha das regras de 

contagem); classificação e agregação (escolha das categorias). 

Dois conceitos importantes em análise de conteúdo são assim, unidade de registo 

e unidade de contexto. A primeira é a unidade de significação a codificar e corresponde 

ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e 

a contagem frequencial. A unidade de contexto diz respeito à unidade de compreensão 

para codificar a unidade de registo e corresponde ao segmento da mensagem cujas 

dimensões servem para compreender a significação exacta da unidade de registo, ou 

seja, corresponde ao contexto em que as situações ocorrem. 

A maioria dos procedimentos de análise de conteúdo organiza-se em redor de um 

processo de categorização. Este processo é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e por reagrupamento segundo 

o género (analogia). As categorias são rubricas ou classes que reúnem unidades de 

registo sob um título genérico, agrupamento esse, realizado em função de características 

comuns destes elementos (Bardin, 2008). O critério de categorização adoptado foi o 

semântico (categorias temáticas) em que o sistema de categorias não foi fornecido a 

priori, resultando da classificação analógica e progressiva dos elementos à medida que 

vão sendo encontrados. Este é, segundo Bardin (2008), o procedimento por “acervo”.  

O título de cada categoria só foi decidido no final da operação. 

 

Fundamentadas as nossas decisões metodológicas e descrito o modo como 

planeamos e realizámos as várias fases do processo de investigação e os procedimentos 

inerentes à recolha e análise dos dados, partimos para o capítulo seguinte onde iremos 

apresentar e interpretar os resultados obtidos.  
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2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta parte do trabalho apresentaremos os dados obtidos através dos discursos 

produzidos pelos participantes do estudo. 

Os dados provenientes das entrevistas foram organizados, como já mencionamos 

anteriormente, em unidades temáticas, categorias e subcategorias. Para tal procuramos 

semelhanças e diferenças, agrupamentos de ideias e aspectos significativos do que, na 

nossa opinião, deve ser apreendido e, a decisão final do que vai ser transmitido. 

Ao iniciar este percurso foi necessário considerar, tal como nos diz Barros (2008), 

que é da interpretação dos dados de uma situação e do significado que lhe é atribuído, 

que resulta a compreensão de uma determinada situação, tornando-se incompleta uma 

análise que não contemple o significado que os participantes atribuem ao fenómeno. 

Os resultados do nosso estudo serão apresentados em quatro subcapítulos, de 

acordo com as diferentes unidades temáticas. 

Acompanhamos a descrição dos dados com excertos das entrevistas que 

consideramos mais relevantes de acordo com o processo de codificação realizado. Cada 

unidade de significação é identificada a partir da fonte de informação que foi previamente 

codificada: «E» – Corresponde à Entrevista. 1, 2, 3,…, 7, correspondendo aos familiares 

que foram entrevistados. Assim, as unidades de significação apresentadas aparecerão 

codificadas por exemplo: [E1], indicando-nos que a transcrição pertence à Entrevista 

realizada ao familiar 1. 

Cada unidade temática será apresentada em forma de tabela para permitir uma 

visão panorâmica com um rápido e fácil acesso às categorias e subcategorias emer-

gentes. Após esta tabela, cada categoria e subcategoria é desenvolvida individualmente, 

sendo analisados os resultados obtidos e estes comparados com a perspectiva de outros 

autores. 

 

Segue-se o quadro esquemático que permite visualizar o agrupamento de 

categorias e subcategorias por unidade temática. 
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Esquema 6: Unidades temáticas, categorias e subcategorias resultantes  

da análise da informação recolhida. 
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2.1. Contributos de Enfermagem obtidos pela família 

 

Das entrevistas realizadas foi-nos possível identificar os contributos de 

enfermagem obtidos pela família que vivenciou a perda de um familiar no serviço de 

urgência e que foram por esta percepcionados.  

Os discursos produzidos pelos participantes expressam assim, a percepção que 

estes têm sobre quais foram os contributos realizados pelos enfermeiros aquando da 

perda do seu familiar. 

Organizamos esses contributos em duas categorias que designamos por: função 

de apoiar e função de informar/orientar. 

A tabela seguinte permite a visualização esquemática dos contributos 

identificados bem como das categorias e subcategorias que emergiram. 

 

Tabela 1: Contributos de Enfermagem obtidos pela família:  

categorias e subcategorias 

 

Categoria Subcategoria 
Total de 

unidades de 
registo 

Facilitar o 

acompanhamento 

do familiar 
9 

Facilitar a 

despedida depois 

do falecimento 
7 

Demonstrar 

disponibilidade 12 

 

 

 

 

Função de Apoiar 

Apoiar 

emocionalmente 4 

Aspectos 

burocráticos 4 

Aspectos técnicos 2 

 

Função de 

Informar/Orientar 

Esclarecer dúvidas 2 
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2.1.1. Função de Apoiar 

 

Faz-nos sentido explicitar o termo “apoiar” para percebermos a sua importância no 

contexto da vivência do luto no SU por parte de um familiar. Assim apoiar é, segundo a 

CIPE versão 1.0 (2005: 131) a “Acção de Assistir com as características específicas: 

Ajudar social ou psicologicamente alguém a ser bem sucedido, a evitar que alguém ou 

alguma coisa fracasse, a suportar o peso, a manter-se em posição e a aguentar.” 

Esta categoria refere-se aos contributos proporcionados pelos enfermeiros à 

família e que têm como função apoiar a mesma. Como subcategorias surgiram: facilitar o 

acompanhamento do familiar; facilitar a despedida após o falecimento; demonstrar 

disponibilidade; apoiar emocionalmente a família. 

 

• Facilitar o acompanhamento do familiar 

 

Segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 131) facilitar é “Acção de assistir com as 

características específicas: Tornar alguma coisa mais fácil para alguém.”  

Desta forma caberá aos profissionais de enfermagem ter um papel preponderante 

em facilitar a presença dos familiares, a sua interacção com o utente e servir de 

interlocutor entre a família e os diferentes grupos profissionais. 

Este foi um dos contributos de enfermagem operados à família com a função de 

apoiar e que foi por esta muito valorizado, o que é perceptível pelas seguintes unidades 

de registo: 

 
“Não me importava que ele tivesse ido para o internamento… mas se fosse eu tinha 

menos hipóteses de o ver portanto, preferia-o na urgência, além de estarem mais atentos 

eu podia entrar frequentemente para o visitar. Apesar de serem mais doentes e de vocês 

serem poucos no serviço, acho que a urgência é melhor.” [E1] 

 

“(…) embora nisso tenham sido impecáveis. Deixaram-nos revezar. E ele teve sempre 

companhia (…)” [E1] 

 

“Achei positivo o facto de a equipa de enfermagem ter permitido a presença dos familiares. 

Porque é uma angústia muito grande estar lá fora sem saber nada. Para mim é angústia… 

estar ali e o tempo a passar.” [E1] 

 

“Eu estava do lado de fora, quem estava com ele era a minha mãe (…)” [E2] 
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“Estive sempre à beira dele o que foi muito importante para mim.” [E3] 

 

“Não foram os enfermeiros. Foi o pessoal da entrada principal. Não me deixaram entrar. E 

a minha familiar não sabia ler. E ela esteve lá sem ninguém ao lado muitas horas.” [E4] 

 

“Estive sempre ou quase sempre sozinha com ele (…)” [E5] 

 

“Eu fiquei muito alterada e acabei por sair da urgência e entrou o meu cunhado. Ele foi lá 

dentro ver o que se estava a passar e viu que era mesmo muito grave.” [E6] 

 

“Eu pedi ao médico para me deixar vê-lo. Ele disse-me que não, que ele estava bem e que 

ia fazer um exame que ainda ia demorar duas horas (…)” [E7] 

 

Pela análise das unidades de registo acima apresentadas foi-nos possível verificar 

que os enfermeiros atribuem importância ao acompanhamento da família no SU e que 

intervêm activamente para este facto pois, dos sete entrevistados apenas dois não 

puderam acompanharam o seu familiar no serviço, porém essa decisão não foi tomada 

pelo enfermeiro mas por outros profissionais. 

Por outro lado, em algumas das entrevistas não ficou claro que foi o enfermeiro 

que tomou a decisão de deixar entrar o familiar mas em todas se percebe que este, 

quando lhe era solicitado, permitiu esse acompanhamento e que quando o utente já se 

encontrava acompanhado, os mesmos não se opuseram à sua permanência junto do 

familiar.  

Estes resultados estão de encontro com o que defende Pereira (2008) pois, 

segundo a autora, tal como o doente, a família também vivencia a situação de doença e 

desempenha um papel fundamental no decurso desta. O envolvimento da família, no final 

de vida, deve, então, ser um aspecto a considerar por parte dos profissionais e dos 

próprios familiares que devem ter um papel interventivo e não de meros espectadores ou 

acompanhantes.  

 

• Facilitar a despedida após o falecimento 

 

Facilitar a despedida após o falecimento foi outro dos contributos proporcionados 

com função de apoiar a família. As unidades de registo seguintes são disso exemplo: 

 
“Pedi para ir lá e disseram-me que sim. Deixaram-nos estar o tempo que entendemos que 

precisava-mos, acabaram por deixar entrar mais que uma pessoa.” [E1] 
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“Houve uma médica que me ligou, eram dez e um quarto a dizer “fala do Sto António” e eu 

vi logo o que tinha acontecido, estava à espera da chamada a toda a hora e disse-me “o 

seu pai estava muito mal”, eu perguntei-lhe “É para me dizer que ele faleceu?!” (…) E eu 

perguntei se podia ir lá. A médica perguntou ao pessoal de enfermagem se eu podia ir lá 

ou se podiam esperar. E eu lá fui.” [E1] 

 

“(…) disse-me que podia estar ali o tempo que precisasse e preparou-me para o facto de 

que podia ficar chocado com a forma como o meu pai estava, como o poderia encontrar.” 

[E3] 

 

“Sim, a médica levou-me lá. Quer dizer acho que na sala de emergência os enfermeiros 

também falaram comigo… (…)” [E4] 

 

“Eu pensei que se ele melhorasse o levava embora para casa (…) nem um minuto antes 

de ele morrer.” [E5] 

 

“O meu cunhado veio-me chamar e disse-me que o meu pai tinha falecido e se eu queria 

entrar para o ver. Eu quis entrar e entrei com ele e estive sempre com ele.” [E6] 

 

“Ele perguntou-me se eu queria vê-lo e eu disse que sim. Levou-me lá dentro à tal sala. 

Estavam lá mais duas pessoas e ele apresentou-me ali o corpo.” [E7] 

 

Todas as famílias, com excepção de uma, tiveram oportunidade de se despedir do 

seu familiar depois de este ter falecido.  

A família que não se pôde despedir não estava presente no serviço no momento 

do falecimento e não se conseguiu contactá-la via telefone.  

Houve tentativa de contacto por parte dos enfermeiros mas o número de telefone 

a que tinham acesso era do próprio utente e encontrava-se desligado.  

Este contributo é, sem dúvida, muito importante neste momento de vida o que vai 

de encontro ao que defendem alguns autores. 

Abiven (2001) refere que as famílias que puderam viver tudo o que tinham para 

viver junto do moribundo confirmam que se sentem apoiadas por tudo o que foi trocado, 

elevadas por uma palavra do que é ser amado, libertadas por um gesto de perdão e de 

ternura recebido nos últimos momentos. Trocam-se às vezes na cabeceira do moribundo 

palavras e gestos de uma tal intensidade de presença que valem mais do que muitos 

anos de “não-encontro” e anos de separação que irão seguir à morte. Porque o essencial 

pôde ser dito, vai ser possível viver o luto, prevenindo lutos patológicos. 
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Pacheco (2004) defende que a família deve, sempre que possível, estar presente 

nos últimos momentos, o que é benéfico para o doente e para a família. O doente sente-

se mais tranquilo por estar acompanhado de todos os que lhe são queridos e por não ter 

sido abandonado a morrer sozinho. A família pelo facto de estar presente, também vai, 

provavelmente, sentir-se com a consciência mais tranquila e prevenir sentimentos futuros 

que possam dificultar a vivência do luto, como por exemplo, não acreditar que a pessoa 

morreu, ou a ansiedade de não o ter acompanhado o suficiente. 

 

• Demonstrar disponibilidade 

 

Demonstrar disponibilidade foi outro dos contributos proporcionados com a função 

de apoiar a família. 

Todas as famílias fizeram referência a este contributo à excepção da [E4].  

Através das entrevistas realizadas verificámos que os familiares faziam alusão a 

este contributo com base nos comportamentos verbais e não verbais dos enfermeiros 

que demonstraram disponibilidade para com estes.  

Este facto vem de encontro ao que refere Riley (2004). Este autor menciona que, 

de uma maneira geral, existem dois componentes na comunicação face a face: a 

expressão verbal dos pensamentos e sentimentos do emissor e a expressão não verbal. 

Segundo o mesmo, as mensagens cognitivas e afectivas verbais são enviadas através 

das palavras, do olhar e facial, bem como linguagem corporal. Mensagens não verbais de 

grande impacto podem ser transmitidas unicamente através de um relance de olhar, um 

sorriso. 

Seguidamente apresentamos as transcrições, que do nosso ponto de vista, 

melhor representam a demonstração da disponibilidade dos enfermeiros para com a 

família que vivenciou a perda no SU: 

 

“Eu tenho, pronto, uma forma muito minha (…) a pessoa pode não falar… mas o facto de 

estar ao meu lado já é uma ajuda porque sei que está ali alguém e que se esticar a mão 

ela está lá. Eu costumo dizer que quando tenho um problema… eu tenho amigos e tenho 

família e sei que esticando a mão eles estão lá. Eu senti isso em relação aos enfermeiros.” 

[E1] 

 

“No momento, ela disse-me algo que eu não ouvi mas senti que ela estava lá e isso 

soube-me muito bem.” [E1] 
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“(…) penso que além do que foi feito (perguntar se precisávamos de alguma coisa) não 

haveria muito mais a fazer.” [E2] 

 

“Fui, de facto, atendido por uma enfermeira que me disponibilizou atenção (…)” [E3] 

 

“Eu via na carinha delas que elas queriam fazer mais mas não podiam… notava-se o olhar 

consternado com que me olhavam mas não podiam fazer mais.” [E5] 

 

“Lembro-me bem que me perguntaram se queria tomar alguma coisa…” [E5] 

 

“Eu achei que o oferecerem-me chá com bolachas era mais uma forma de me dizerem 

que estavam ali para ajudar… eu nem tinha fome… mas soube-me bem que tivessem 

oferecido… entendi isso como disponibilidade e preocupação comigo (…) mostra interesse 

pela pessoa que está ali a sofrer.” [E5] 

 

“Eu senti que qualquer coisa que eu precisasse elas estavam ali para me ajudar (…)” [E6] 

 

“Inicialmente pensei que me ofereceram chá com açúcar porque teriam visto alguns sinais 

na minha face de que não estaria bem fisicamente (…) mas pensando bem acho que pode 

ter sido um mote para chegar junto de mim (…) um pretexto para se aproximarem e 

mostrarem que estavam ali disponíveis.” [E6] 

 

“Uma delas veio ter comigo, perguntou-me se eu precisava de alguma coisa.” [E6] 

 

“Disse-me que estavam ali para ajudar no que fosse preciso (…)” [E6] 

 

“(…) senti a sua presença e disponibilidade. (…) acho que se tivesse alguma reacção 

negativa as pessoas que lá estavam… já estariam lá para isso… para me ajudarem, se 

precisasse.” [E7] 

 

Da análise das unidades de registo verificámos que existe algum domínio dos 

comportamentos não verbais em relação aos verbais. O que se compreende pelo facto 

de ter-mos cinco unidades de registo referentes a comportamentos verbais e oito a 

comportamentos não verbais. 

Este foi o contributo proporcionado pelos enfermeiros com maior número de 

unidades de registo. 

Esta subcategoria é de extrema importância para a compreensão da vivência do 

luto familiar o que é confirmado por Chalifour (1989) que defende que é pela disponi-
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bilidade e pelo interesse que o enfermeiro se torna capaz de escutar e compreender 

aquilo que o cliente está a sentir. 

 

• Apoiar emocionalmente  

 

Através da análise das entrevistas verificámos que o apoio emocional também foi 

referido pelos familiares como tendo sido proporcionado pelos enfermeiros. 

Seguidamente, apresentamos as unidades de registo em que os familiares refe-

rem ter sido garantido suporte emocional por parte dos enfermeiros: 

  

“Estiveram á minha beira, a dar-me um pouco de conforto porque naquela hora o que é 

que se pode pedir mais?” [E1] 

 

“É fundamental o apoio psicológico (disponibilidade, presença, amparo, carinho) dado 

pelos enfermeiros nesse momento. Naquele momento ficamos sem saber bem o que fazer 

e precisamos de alguém para nos apaziguar.” [E3] 

 

“Acho extremamente fundamental esse atendimento por parte dos enfermeiros, o apoio 

psicológico que nos dão, porque as pessoas ficam destroçadas… vêm partir os seus entes 

queridos e precisam de ajuda.” [E3] 

 

“Mas se eu estivesse sozinha eu acho que teria ali alguém para me dizer algumas 

palavras de conforto e me daria apoio.” [E6] 

 

Verificámos que foi proporcionado apoio emocional a três das famílias 

entrevistadas.  

Este contributo é muito importante nesta etapa de transição o que vem de 

encontro ao que defende Pacheco (2004). Segundo a autora, “Pedir apoio emocional” é, 

uma das maiores solicitações feitas pela família ao enfermeiro. 

 

2.1.2. Função de Informar/Orientar 

 

Para a melhor compreensão da importância desta categoria parece-nos 

pertinente, primeiro, compreendermos o significado de “informar” e de “orientar”. 

Informar é, segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 136) uma “Acção com as caracte-

rísticas específicas: Comunicar alguma coisa a alguém.”  
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De acordo com a mesma classificação orientar é a “Acção de Informar com as 

características específicas: Dirigir alguém para uma decisão em assuntos relacionados 

com a saúde.” 

Da análise das duas definições anteriores podemos inferir que esta função de 

informar/apoiar terá uma importância fundamental no âmbito da vivência do luto no SU e 

no auxílio das famílias para a transição desta etapa pois, informados, os familiares, 

poderão compreender o sucedido e tomar decisões que os encaminhem para um luto 

saudável e para reencontrar o equilíbrio. 

Esta categoria foi dividida em três subcategorias: aspectos técnicos, aspectos 

burocráticos e esclarecer dúvidas. 

 

• Aspectos técnicos 

 

“Deu-me os pormenores (…) preparou-me para o facto de que podia ficar chocado com a 

forma como o meu pai estava, como o iria encontrar.” [E3] 

 

“Disseram-me que ela ia inclusivamente ser autopsiada.” [E4] 

 

“Quer dizer acho que na sala de emergência os enfermeiros também falaram comigo… 

disseram-me que estiveram a tentar reanimá-la. Levaram-me para uma sala á parte onde 

me disseram que sabiam que era muito difícil mas que não puderam fazer nada, que 

tentaram mas não conseguiram.” [E4] 

 

“Em relação à doença dele… eu sabia que ele não ia durar muito tempo, e sabia qual era 

a doença e quais eram os sintomas e a evolução da doença mas se tivesse ali alguém que 

de alguma forma me dissesse que se calhar ele podia não sobreviver pois eu tinha 

acabado de pensar que se ele melhorasse o levava embora para casa e eu pensei isso 

nem um minuto antes de ele morrer. Eu pensei que ele ainda ia melhorar um pouco.” [E5] 

 

• Aspectos burocráticos 

 

“Perguntei como é que se tratava das coisas e disseram-me o que tinha de fazer (...)” [E4] 

 

“Foi-me explicado como podia levantar o corpo e a forma como me transmitiram isso foi 

agradável de se ouvir. Foi de forma agradável e adequada ao momento.” [E6] 
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• Esclarecer dúvidas 

 
“(…) eu fazia algumas perguntas e respondiam-me dentro do possível, com atenção e da 

melhor maneira que podiam (…)” [E3] 

 
“Fui, de facto, atendido por uma enfermeira que (…) procurou esclarecer dúvidas e dar as 

indicações necessárias. Algo que acho útil, principalmente no caso de famílias em que a 

morte ocorre de uma forma súbita.” [E3] 

 

Da análise das unidades de registo verificámos que os enfermeiros dão mais 

importância aos aspectos técnicos do que aos burocráticos e que foi proporcionada 

informação/orientação a quatro dos familiares entrevistados. 

Na [E4], o familiar referiu que recebeu informação sobre aspectos técnicos e 

sobre aspectos burocráticos. Na [E6] apenas foi fornecida informação burocrática. Na 

[E5] apenas foi fornecida informação técnica. Na [E3] foi fornecida informação técnica e 

outra informação que não foi especificada pelo entrevistado. 

De referir que duas das pessoas entrevistadas [E1] e [E2] referiram que não lhes 

foi transmitida qualquer informação. 

O familiar da [E7] não fez referência a este contributo. 

A importância da informação prende-se com o facto de ser o conteúdo da 

comunicação humana na medida em que “a comunicação é um acto de transmissão cujo 

produto é a informação (…) se a informação é a medida da complexidade, a 

comunicação é o transporte dessa complexidade” (Lussato, 1995: 95).  

Este contributo com função de informar/orientar tem grande importância para a 

Enfermagem pois, enquanto actividade que assenta na interacção humana caracteriza-se 

por uma enorme riqueza informativa. 

Segundo Pereira (2008) a informação é um dos aspectos principais para auxiliar 

as pessoas a enfrentar a sua nova situação e a reagirem, constituindo-se como uma 

ajuda fundamental para que a família aceite e lide com a situação. A informação, vai, 

assim, contribuir para a aquisição de algum controlo sobre a situação, para uma adapta-

ção positiva. Para a autora, as pessoas precisam de ter acesso a determinada 

informação sendo esta complementada por questões que os próprios podem colocar.  

O acto de informar deve ser individualizado e o seu conteúdo adaptado a cada pessoa. 

Sancho (2000) defende que embora existam muitos imperativos éticos e legais, o 

profissional de saúde nunca deve esquecer, que dar uma má notícia é um acto inquestio-

navelmente humano.  
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Pacheco (2004) defende que o enfermeiro é normalmente o elemento da equipa 

de saúde mais solicitado pela família quando se trata de colocar sugestões, pedir 

orientações. 

 

2.2. Dificuldades sentidas pela família 

 

Das entrevistas realizadas foi-nos possível conhecer algumas das dificuldades 

sentidas e verbalizadas pelas famílias. Organizamos essas dificuldades em quatro 

categorias, nomeadamente: lidar com a dor da perda; encarar o corpo morto; estar 

sozinho; condições do serviço.  

A tabela seguinte permite a visualização esquemática das categorias e 

subcategorias que emergiram. 

 

Tabela 2: Dificuldades sentidas pelas famílias: categorias e subcategorias 

 

Categoria Subcategoria 
Total de 

unidades de 
registo 

Lidar com a  
dor da perda 

 16 

Encarar o corpo morto  3 

Estar sozinho  9 

Falta de 

privacidade 6 

Demora no 

atendimento 2 Condições do serviço 

Dotação de 

recursos humanos 7 

 

2.2.1. Lidar com a dor da perda 

 

“Lidar com a dor da perda” foi uma das dificuldades referidas pelas famílias. 

Nesta categoria considerámos as unidades de registo referentes a verbalizações 

feitas por parte das famílias que expressavam a dificuldade em lidar com a perda. 

As transcrições seguintes representam as verbalizações dos familiares sobre a 

dificuldade em lidar com a perda: 
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“Eu tive familiares que, por exemplo, não conseguiram entrar. A minha filha, que adorava o 

avô, não conseguiu entrar. Uns não conseguem, outros gostam de estar até ao final… isto 

é… sim, é mesmo até ao final.” [E1] 

 

“Eu penso que a pessoa ideal para lhe responder a isso seria a minha mãe porque, na 

altura, para mim foi um choque mas tive que levantar a cabeça, tive que suportar, não por 

mim mas pela minha mãe e também pelo meu irmão… tive que ser a pessoa mais fria.” 

[E2] 

 

“Prefiro enfrentar logo as coisas de uma vez porque acho que se sofre menos. Como lhe 

disse já numa questão que me colocou, quando eu soube foi um choque mas tive que ser 

o muro e suportar.” [E2] 

 

“Naquele momento ficamos sem saber bem o que fazer e precisamos de alguém para nos 

apaziguar.” [E3] 

 

“Essa foi uma hora de dor grande porque eu sou filho único e como tal sou o único a 

suportar a dor. Se forem mais irmãos ajudam a amparar a dor uns dos outros. E apesar de 

já estar a contar mas é sempre uma dor grande.” [E3] 

 

“Acho que esse é um momento de recolhimento em que se quer estar a sós com o 

familiar. O enfermeiro é importante para preparar esse encontro para não se ficar em 

choque.” [E3] 

 

“Eu já estava mais ou menos preparado face à doença do meu pai mas é sempre um 

choque e um momento de muita tristeza é que todo o apoio é bem-vindo.” [E3] 

 

“As equipas de enfermagem devem actuar de forma a minimizar-nos a dor dentro dos 

possíveis. (…) Acho extremamente fundamental esse atendimento por parte dos 

enfermeiros porque as pessoas ficam destroçadas… vêm partir os seus entes queridos e 

precisam de ajuda.” [E3] 

 

“Fiquei um bocado em baixo de forma… abalado… mais ainda porque não contava que 

aquilo acontecesse.” [E4] 

 

“Tinha necessidade de ter libertado naquela hora a minha tristeza e de desabafar. Mas 

também não vejo o que é que eles podiam fazer mais porque se a pessoa faleceu… 

faleceu. As pessoas são todas diferentes, umas são mais duras que outras, umas aceitam 

melhor que outras… e eu aceitei… tive que aceitar.” [E4] 
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“(…) eu ainda não estava bem convencido.” [E4] 

 

“À medida que ficamos mais velhos vamos tendo mais dificuldade em aceitar a morte… 

quando se é novo faz-se tudo, é tudo mais fácil. Quando se é mais novo é mais fácil lidar 

com o luto.” [E4] 

 

“Custou-me muito.” [E5] 

 

“Eu tive de me aproximar e eu tive que falar… falar o que me vinha á cabeça… sem 

grande espectáculo, sem grande alarido mas… a minha do foi trocada entre o meu pai, o 

meu cunhado e eu. Naquele momento, a dor foi trocada entre os três. Foi vivida entre os 

três. Reparei que as pessoas estavam á parte mas, se calhar, eu também não deixei que 

ninguém se aproximasse porque eu vejo isto como um processo que tem que ser feito por 

mim, é um processo que eu tenho que ultrapassar.” [E6] 

 

“É complicado, porque estamos a lidar e a avaliar a dor. A dor é vivida por cada um à sua 

maneira, da sua forma. Eu acho que aqui não pode haver um modelo. É muito complicado. 

Isto tem muito a ver com a personalidade da pessoa.” [E6] 

 

“(…) senti-me melhor assim… com a minha dor. (…) Há pessoas que perante o desespero 

reagem de muitas maneiras. Eu preferia estar ali com a minha família (…)” [E7] 

 

Verificámos que esta dificuldade foi manifestada por todas as famílias 

entrevistadas. As famílias que mais valorizaram esta dificuldade foram [E3] e [E4], o que 

se pode constatar pelo número de unidades de registo, cinco e quatro respectivamente. 

É importante que os enfermeiros tenham consciência desta dificuldade por parte 

dos familiares para que os possam auxiliar a ultrapassá-la ou, pelo menos, diminuí-la. 

Guerra (2001) refere que é através de uma relação terapêutica genuína que se 

trabalham, os aspectos essenciais relacionados com a dor – o seu significado, o seu 

sentimento e a sua explicação – quer seja física ou psicológica. 

 

2.2.2. Encarar o corpo morto 

 

Nesta categoria incluímos as unidades de registo referentes à expressão, por 

parte dos entrevistados, da dificuldade de encarar o corpo morto. 
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“Deu-me os pormenores, disse-me que podia estar ali o tempo que precisasse e preparou-

me para o facto de que podia ficar chocado com a forma como o meu pai estava, como o 

poderia encontrar.” [E3] 

 

“O enfermeiro é importante para preparar esse encontro para não se ficar em choque.” 

[E3] 

 

“O momento em que tive de me aproximar do meu pai foi muito difícil para mim porque 

não olhamos para a pessoa e ela morreu assim… ficou diferente… é uma imagem que vai 

ficar.” [E6] 

 

Verificámos que esta dificuldade foi, apenas, referida na [E3] e [E6].  

De realçar que família da [E2] não teve contacto com o seu familiar falecido pois 

este faleceu de noite e a família apenas recebeu a notícia quando de manhã se deslocou 

ao serviço portanto, face a não ter vivencia essa experiência, desconhece-se se esta 

seria uma dificuldade para a mesma. 

 

2.2.3. Estar sozinho 

 

Verificámos que outra das dificuldades manifestadas foi a de estar sozinho junto 

do seu familiar.  

As famílias fizeram alusão a esta dificuldade de duas formas, expressando 

directamente a dificuldade de estar sozinha naquele processo e/ou pela manifestação da 

necessidade da presença/acompanhamento dos enfermeiros no percurso final de vida 

dos seus familiares.  

 

“(…) mas o facto de estar ao meu lado já é uma ajuda porque sei que está ali alguém e 

que se esticar a mão.” [E1] 

 

“Senti a presença dos enfermeiros.” [E1] 
 

“A enfermeira veio e esteve ali e eu senti que ela estava.” [E1] 

 

“(…) a presença da enfermeira penso que é importante porque nos faz desligar um bocado 

do que é a realidade nas urgências (…)” [E2] 

 

“Estive sempre ou quase sempre sozinha com ele (…) Eu sentir-me-ia melhor se tivesse 

alguém ao pé de mim aquele tempo todo que estive ali sozinha com ele… alguém que 
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estivesse ali ao meu lado sem precisarem de sair… não precisava de ser o tempo todo 

mas ao menos 5 ou 10 minutos, pelo menos, em que me falassem, me dissessem 

qualquer coisa. Eu teria ficado mais calma. (silêncio) Custou-me muito. (silêncio e choro) 

Custou-me muito estar ali sozinha.” [E5] 

 

“As enfermeiras perguntam mais se precisamos de alguma coisa, acho que são mais 

próximos de nós, o enfermeiro é que faz tudo ao utente. (…) estavam preocupadas 

comigo e sei que estavam ali para o que eu precisasse mas antes de ele falecer quando 

estivemos ali os dois sozinhos se lá tivesse estado mais alguém…” [E5] 

 

“Inicialmente não pensei nisto mas talvez fosse um pretexto para se aproximarem e 

mostrarem que estavam ali (…)” [E6] 

 

“Mas senti a sua presença (…). Ficaram para me acompanhar…” [E7] 

 

“Da presença deles gostei… senti que estavam a velar por mim para ver se me acontecia 

ou precisava de alguma coisa.” [E7] 

 

Esta dificuldade foi referida por todas as famílias entrevistadas com excepção da 

[E3] e da [E4]. Na [E5], a entrevistada menciona directamente a dificuldade em estar 

sozinha. Nas restantes entrevistas esta dificuldade é manifestada pelo reforço da 

necessidade da presença/acompanhamento do enfermeiro ou pela manifestação do bem-

estar que esse acompanhamento lhes proporcionou. 

É importante realçar que a presença do enfermeiro junto do cliente pode assumir 

várias dimensões, podendo limitar-se a uma presença mais técnica e pouco concentrada 

nas necessidades do cliente ou adquirir um carácter apaziguador em que a transmissão 

de confiança contribui para a segurança e para a dimensão da ansiedade e do sofrimento 

do utente (Chalifour, 1989). 

 

2.2.4. Condições do serviço 

 

Nesta categoria incluímos as unidades de registo referentes à expressão das 

condições do serviço como dificuldade sentida pelos familiares.  

Esta categoria foi dividida em três subcategorias: falta de privacidade; demora no 

atendimento; dotação de recursos humanos.  

Seguidamente apresentamos as unidades de registo divididas nas diferentes 

subcategorias emergentes nesta categoria:  
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• Falta de privacidade 

 
“Eu entendi, isso foi uma forma de confortar mas também se entende que não há muita 

privacidade, a não ser uma cortina (risos). E a cortina não dá grande privacidade…” [E1] 

 

“Olhando para o serviço em si é complicado, não é?! Acho que é complicado. Que não 

têm muito por onde… Claro que se pudesse-mos ter uma sala… (…) Mas se houvesse um 

cantinho para a pessoa não estar ali… é o fim. (silêncio)” [E1] 

 

“Quando a família entra e que estar um bocadinho a sós toda a gente acaba por se 

aperceber.” [E1] 

 

“O ideal era haver uma sala onde a família pudesse estar a sós e receber a notícia (…)” 

[E3] 

 

“Quando cheguei aqui disseram-me para perguntar pelo médico e andamos aí nos 

corredores a ver se se conseguia uma sala para me dizer algo… e eu comecei logo a 

imaginar… como não conseguiu a sala foi no corredor que me disse que o meu pai tinha 

falecido.” [E7] 

 

“Mas não havia salas disponíveis, estava tudo cheio. O médico procurou e como não havia 

disse ali mesmo no corredor “olhe vou ter de lhe dizer mesmo aqui… o seu pai faleceu”. 

Pura e simplesmente.” [E7] 

 

• Demora no atendimento 

 
“A única coisa de que me queixo é do serviço ser demorado mas isso é incontornável. 

(risos)” [E3] 

 

“A minha familiar, se tivesse sido atendida convenientemente não tinha falecido. Esteve 8 

horas á espera para ser atendida e nem sequer chegou a ser.” [E4] 

 
 

• Dotação de recursos humanos 

 
“Apesar de serem mais doentes e de vocês serem poucas no serviço.” [E1] 
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“Já se sabe que não estavam assim ali a olhar sempre para o doente porque estavam ali 

dezenas e dezenas de pessoas naquele corredor, nas camas, e eles têm que estar a 

atender toda a gente…” [E3] 

 

“Mas os enfermeiros não podem fazer milagres pois já têm tanto trabalho… coitadas, 

andavam sempre de um lado para o outro, a atender as outras pessoas que estavam ali 

ao lado, que gritavam, choravam e elas tinham que ir atender. É difícil… eu se estivesse 

no lugar delas também ia atender a quem estivesse a gritar.” [E5] 

 

“São poucos os enfermeiros… precisavam de ser mais para poderem dar atenção às 

pessoas… eu acho que isso é o mais importante porque os enfermeiros não chegam para 

tudo.” [E5] 

 

“Na urgência não têm para onde se virar. Eu via na carinha delas que elas bem queriam 

fazer mais mas não podiam… notava-se o olhar consternado com que me olhavam mas 

não podiam fazer mais.” [E5] 

 

“Eu acho curioso que só agora se aperceberam que para cuidar de pessoas é preciso 

humanizar os serviços. Porém enquanto se contabilizar o serviço de um enfermeiro com 

números e valores… não adianta, isto vai continuar igual.” [E6] 

 

“Para mim o mais importante é pensar na família desde a entrada no serviço e aumentar o 

número de profissionais (…)” [E6] 

 

Pelo total de unidade de registo e famílias que se referiram a esta dificuldade, 

verificámos que as subcategorias mais valorizadas são a falta de privacidade e a dotação 

insuficiente de enfermeiros. 

 

2.3. Emoções/Reacções expressas pela família 

 

Para melhor compreensão da importância desta categoria parece-nos pertinente, 

primeiro, compreender o significado de “emoção”. 

Emoção é, segundo a CIPE versão 1.0 (2005: 85) o  

“Processo Psicológico com as características específicas: Sentimentos e 

disposições para manter ou abandonar acções tendo em conta senti-

mentos de consciência de prazer ou dor; os sentimentos são conscientes 

ou inconscientes, expressos ou não expressos; os sentimentos básicos 



A vivência da morte de um familiar no serviço de urgência: contributos da enfermagem 

97 

aumentam habitualmente em períodos de grande stress, perturbação 

mental ou doença, e durante as várias fases de transição da vida.” 

Os sentimentos estão sempre presentes na comunicação humana, consciente ou 

inconscientemente, de forma expressa ou implícita. Contudo não é fácil exprimir 

sentimentos, principalmente os negativos (Pereira: 2008). 

O luto é considerado um estado específico causado pela morte de alguém que 

nos é querido ou próximo. Pode encontrar várias formas de exprimir a dor a ele 

associada, ora através do choro, ora através de uma tristeza profunda, ou então 

exprimindo outros sentimentos como sofrimento, tristeza, choque, saudade, vazio interior. 

Este acontecimento – morte – marca o início do processo de transição da pessoa 

enlutada (Silva, 2004). 

O conhecimento dos sentimentos vivenciados após a morte de um familiar tem um 

papel preponderante para que os enfermeiros possam cuidar do mesmo tendo em vista 

ultrapassar esta fase de transição. 

Das entrevistas realizadas centramo-nos nas emoções vivenciadas que foram 

expressas pelos familiares e organizamo-las em oito categorias.  

Como tal surgiram as seguintes categorias: choque; sofrimento; culpa versus 

alívio; revolta; solidão; desorientação; angústia; resignação. 

 A tabela seguinte permite a visualização esquemática das categorias que emergiram 

no âmbito desta unidade temática. 

 

Tabela 3: Emoções/Reacções expressas pelas famílias: categorias 

Categoria 
Total de 

unidades de 
registo 

Choque 5 

Sofrimento 7 

Culpa versus Alívio 4 

Raiva 2 

Solidão 1 

Desorientação 1 

Angústia 1 

Resignação 2 

 

Verificámos que as emoções mais verbalizadas pelas famílias foram o choque e o 

sofrimento.  
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As categorias que emergiram nesta unidade temática estão de acordo com o que 

defendem alguns autores. 

Carpenito (2004) refere que ao vivenciar uma situação de pesar, a pessoa pode 

relatar negação, culpa, raiva, desespero, sentimentos de desvalorização, pensamentos 

suicidas, choro, tristeza, delírios, desânimo, fobias, desânimo, incapacidade de concen-

tração, alucinações, comportamentos de ânsia/busca. 

Pacheco (2004) realça o papel importante do enfermeiro na observação da família 

e na sua escuta quando solicitada, assim como, em permitir que estes expressem os 

seus sentimentos e explicar que é normal que experimentem sentimentos e reacções 

intensas e caóticas, como por exemplo desejar a morte do doente quando o processo de 

doença é longo ou desejar que fosse outra pessoa a morrer.  

Seguidamente apresentamos as unidades de registo referentes a esta unidade 

temática consoante as diferentes categorias que emergiram. 

 

2.3.1. Choque 

 

Codificámos nesta categoria as unidades de registo referentes a expressões 

verbais que nos sugerem que a pessoa entrevistada ficou surpreendida, incrédula com a 

situação. 

 

“Para mim foi um choque mas tive que levantar a cabeça, tive que suportar, não por mim 

mas pela minha mãe e também pelo meu irmão… tive que ser a pessoa mais fria.” [E2] 

 

“Eu já estava mais ou menos preparado face à doença do meu pai mas é sempre um 

choque e um momento de muita tristeza é que todo o apoio é bem-vindo.” [E3] 

 

“Fiquei um bocado em baixo de forma… abalado… mais ainda porque não contava que 

aquilo acontecesse.” [E4] 
 

“Sim, porque eu ainda não estava bem convencido.” [E4] 

 

“Eu não estava nada à espera desse desfecho.” [E7] 

 

Verificámos que foi uma das emoções manifestada com alguma frequência (cinco 

unidades de registo), tendo sido expressa por quatro das famílias entrevistadas. 

Isto vem comprovar o que defende Mercadier (2002) sobre o facto de na 

sequência da morte do seu familiar os prestadores ficam muitas vezes chocados. 
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2.3.2. Sofrimento 

 

O “Sofrimento” foi uma das emoções expressas pelas famílias entrevistadas. Este 

é, segundo a CIPE versão 1.0 (2005:88) uma  

“Emoção com as características específicas: Sentimentos prolongados de 

grande pena associados a martírio e á necessidade de tolerar condições 

devastadoras, isto é, sintomas físicos crónicos como a dor, desconfortam 

ou lesão, stress psicológico crónico, má reputação ou injustiça.” 

 

Nesta categoria incluímos as unidades de registo em que o familiar entrevistado 

expressa que ficou em sofrimento. 

 

“Naquele dia foi um bocado doloroso (…)” [E2] 

 

“(…) uma das últimas palavras que o meu pai deu á minha mãe foi “eu vou morrer”… e 

isso custa um bocado. (silêncio) ” [E2] 

 

“Acho extremamente fundamental esse atendimento por parte dos enfermeiros porque as 

pessoas ficam destroçadas… vêm partir os seus entes queridos e precisam de ajuda.” [E3] 

 

“Essa foi uma hora de dor grande porque eu sou filho único e como tal sou o único a 

suportar a dor. Se forem mais irmãos ajudam a amparar a dor uns dos outros. E apesar de 

já estar a contar mas é sempre uma dor grande.” [E3] 

 

“Tinha necessidade de ter libertado naquela hora a minha tristeza e de desabafar.” [E4] 

 

“O momento em que tive de me aproximar do meu pai foi muito difícil para mim (…)” [E6] 

 

“A minha do foi trocada entre o meu pai, o meu cunhado e eu. Naquele momento, a dor foi 

trocada entre os três. Foi vivida entre os três.” [E6] 

 

Da análise das entrevistas resultaram sete unidades de registo que expressam a 

vivência de sofrimento por parte de quatro dos familiares enlutados. Nas outras três 

entrevistas os familiares não expressaram ter ficado em sofrimento. 

Estes dados demonstram alguma relevância desta categoria pois de todas as 

emoções verbalizadas esta foi a que contemplou maior número de unidades de registo. 

 



A vivência da morte de um familiar no serviço de urgência: contributos da enfermagem 

100 

2.3.3. Culpa versus Alívio 

 

Nesta categoria verificámos a expressão de uma ambivalência de sentimentos. 

Ambivalência é a “Emoção com as características específicas: Estado de expe-

rienciar sentimentos contraditórios e opostos sobre o mesmo objecto.” CIPE Versão 1.0 

(2005:85).  

Uma das emoções indutoras desta ambivalência é o alívio face ao fim da dor a 

outra é a culpa.  

Culpa é a  

“Emoção com as características específicas: Sentimentos de ter procedido 

erradamente, conflito de valores ou tensões internas quando alguém desce 

abaixo do conjunto de normas que traçou para si próprio; os sentimentos 

de culpa são dirigidos para o próprio, não para os outros.” (CIPE Versão 

1.0, 2005: 86). 

 

Nesta categoria incluímos as unidades de registo que expressam esta ambivalên-

cia de culpa/alívio pelo falecimento do seu familiar. 

 
“Quando o meu pai faleceu (é um bocado complicado dizer isto, mas é a verdade) eu senti 

uma paz.” [E1] 

 

“Portanto não é dizer “olha despachou-o”, não, eu gostava de o ter cá mas não foi possível 

e com o sofrimento que ele estava.” [E1] 

 

“Quando isto aconteceu, a dita paz que eu digo é pelo acabar do sofrimento dele porque 

ver aquela degradação, de não se lembrar das coisas (o nome dos filhos nunca se 

esqueceu) mas o resto, tudo lhe passava. A pessoa que ele era e a que ficou, a mim fazia-

me doer cá dentro. Por isso, no fim, a paz que senti foi isso, o acabar do sofrimento dele. 

(Silêncio)” [E1] 

 

“Penso que sim. Há muita gente que diz “Ah porque ele morreu no hospital, podia ter 

morrido em casa porque seria melhor”. Eu, na minha frieza digo “não”, foi preferível assim, 

porque se calhar não sofremos todos mais e não ia-mos ficar com aquela imagem dentro 

de casa. (…) Ficou a imagem de sofrimento da parte dele mas onde nós o ajudamos, 

tentamos fazer tudo para que ele estivesse bem. E se nós o trouxéssemos, da maneira 

como ele estava… não tinha-mos oxigénio em casa, nem uma cama articulada onde ele 

se pudesse sentir melhor… não nos iríamos sentir culpados mas incapazes de o ajudar de 

alguma forma quando, ele ficando no hospital, na nossa opinião, foi melhor para ele e 
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melhor para nós porque não o veríamos a sofrer tanto e teria sempre alguém instruído 

para o ajudar.” [E2] 

 

Verificámos que esta categoria foi apenas referida em duas entrevistas [E1] e 

[E2]. Estes dois familiares revelaram que para eles o seu familiar estaria, do seu ponto de 

vista, num sofrimento tal que a morte surgiu como o culminar desse sofrimento. 

Estas verbalizações vêm de encontro ao que defendem Stroebe e Schut (1999) 

pois, segundo os mesmos, perante o falecimento de um familiar podem surgir emoções 

desde alegria sentida pelo facto do morto não estar mais a sofrer, até ao desespero de se 

estar só. 

O sentimento de culpa parece estar subjacente aos comportamentos de fuga ou, 

pelo contrário, á presença constante e angustiada à cabeceira do doente em fim de vida. 

Uma atenção particular por, parte dos enfermeiros, para os problemas ligados à 

culpabilidade contribui para o desenvolvimento normal do trabalho de luto após a morte 

(Abiven, 2001). 

 

2.3.4. Raiva 

 

A raiva foi outra das emoções expressas pelas famílias entrevistadas como 

resultante da vivência do luto do seu familiar no SU. 

Segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 85) Raiva é a  

“Emoção com as características específicas: Sentimentos de extremo 

desagrado, raiva, indignação, animosidade, frustração e hostilidade que 

crescem de um impulso interior ou que ocorrem como mecanismo de 

defesa; manifesta-se habitualmente por actos construtivos ou destrutivos 

dirigidos a si próprio ou aos outros.” 

Nesta categoria incluímos as unidades de registo que demonstram o desagrado e 

a revolta dos entrevistados face a algo que sucedeu durante o percurso hospitalar do seu 

familiar falecido. 

 

“Na altura disseram-me que não me tinham conseguido contactar e eu fiquei chateado e 

um bocado revoltado porque, segundo o que eu percebi, o hospital só nos tentou contactar 

para o telemóvel do meu pai que estava na minha posse e estava desligado e não houve o 

cuidado de procurar na ficha dele porque tinha lá o número da minha mãe, o número de 

casa… e não houve essa sensibilidade.” [E2] 
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“Agora, se calhar antes disso, quando às 14.30 o médico me disse que o meu pai estava 

bem e eu pedi-lhe para mo deixar ver… aí ele devia ter deixado. Não me deixaram vê-lo 

(choro) nunca mais o vi vivo. Disseram-me que ele estava bem. Eu sei que se forem todos 

a pedir para entrar… e que há abusos (mantém choro). Isso ficou-me um bocado 

atravessado.” [E7] 

 

Verificámos a expressão desta emoção em duas entrevistas, na [E2] e na [E7]. Na 

primeira porque a família sentiu que por parte do hospital não houve uma real tentativa de 

os contactar para informar do falecimento e na segunda porque apesar de solicitado não 

foi possível ao entrevistado acompanhar o seu familiar no serviço o que implicou que este 

não tivesse podido estar com ele nos momentos finais de vida.  

Pelo número de unidades de registo verificámos que se trata de uma minoria dos 

entrevistados. 

 

2.3.5. Solidão 

 

Nas entrevistas realizadas houve por parte dos familiares enlutados a menção à 

experiência de solidão. 

Solidão é a  

“Emoção com as características específicas: Sentimentos de falta de 

pertença, isolamento emocional, sentimentos de exclusão, sentimento de 

melancolia e tristeza associada a falta de companheiros, de simpatia e de 

amizade acompanhada de sentimentos de perda de sentido, vazio, 

afastamento e baixa auto-estima.” (CIPE Versão 1.0, 2005: 87). 

 

Nesta categoria considerámos as unidades de registo referentes à expressão por 

parte do entrevistado do sentimento de solidão. 

 

“Eu sentir-me-ia melhor se tivesse alguém ao pé de mim aquele tempo todo que estive ali 

sozinha com ele… alguém que estivesse ali ao meu lado sem precisarem de sair… não 

precisava de ser o tempo todo mas ao menos 5 ou 10 minutos, pelo menos, em que me 

falassem, me dissessem qualquer coisa. Eu teria ficado mais calma. (silêncio) Custou-me 

muito. (silêncio e choro) Custou-me muito estar ali sozinha.” [E5] 

 

Este sentimento foi expresso por uma entrevistada e refere-se ao tempo em que 

permaneceu no serviço de urgência sozinha antes do falecimento do seu familiar. 
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2.3.6. Desorientação 

 

Esta categoria inclui a unidade de registo referente à expressão verbal de 

desorientação. 

 

“Naquele momento ficamos sem saber bem o que fazer e precisamos de alguém para nos 

apaziguar.” [E3] 

 

Verificámos que este sentimento de desorientação foi expresso, unicamente, por 

um dos familiares entrevistados [E3]. Porém, a sua verbalização, deve ser tida em 

consideração por parte dos enfermeiros. Da sua tomada de consciência podem resultar 

contributos para cuidar numa perspectiva de ultrapassar esta etapa de transição. 

 

2.3.7. Angústia 

 

Angústia é a “Emoção com as características específicas: Sentimentos de dor 

intensa e forte, pena e aflição.” (CIPE Versão 1.0, 2005: 85) 

Esta categoria inclui a unidade de registo referente à expressão verbal de 

angústia. por parte do familiar entrevistado, tendo sido expressa unicamente na [E1]. 

 

“Porque é uma angústia muito grande estar lá fora sem saber nada. Para mim é 

angústia… estar ali e o tempo a passar.” [E1] 

 

Verificámos que, à semelhança da categoria anterior, esta também foi expressa, 

unicamente, por um dos familiares entrevistados [E1]. 

Apesar de só ter sido mencionada por um dos familiares, a angústia que a morte 

provoca naquele que continua vivo pode explicar a incapacidade de encará-la para que 

muitos prestadores de cuidados (Mercadier, 2002). Deste modo, esta emoção não deve 

ser negligenciada, ou ser-lhe atribuído menor valor por parte dos enfermeiros.  

 

2.3.8. Resignação 

 

Nesta categoria incluímos as unidades de registos referentes à expressão verbal 

de resignação face ao sucedido por parte dos entrevistados.  
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“Como lhe disse já numa questão que me colocou, quando eu soube foi um choque mas 

tive que ser o muro e suportar.” [E2] 

 
“As pessoas são todas diferentes, umas são mais duras que outras, umas aceitam melhor 

que outras… e eu aceitei… tive que aceitar.” [E4] 

 
Verificámos que dois dos familiares ([E2] e [E4]) expressaram resignação face ao 

sucedido. 

 

2.4. Contributos de Enfermagem desejados/esperados pela família 
 

Das entrevistas realizadas foi-nos possível identificar os contributos de enferma-

gem desejados/esperados pela família que vivenciou a perda de um familiar no serviço 

de urgência.  

Organizamos esses contributos em três categorias que designamos por: função 

de apoiar; função de informar e função da componente da relação. 

A tabela seguinte permite a visualização esquemática das categorias e 

subcategorias que emergiram. 

 
Tabela 4: Contributos de Enfermagem esperados/desejados pela família:  

categorias e subcategorias 

Categoria Subcategoria 
Total de 

unidades de 
registo 

Facilitar o acompanhamento do 
familiar 

8 
 

Facilitar a despedida depois do 
falecimento 4 

Demonstrar disponibilidade 11 
 

Apoiar emocionalmente 6 

Função de Apoiar 

Facultar recordações do familiar  
3 

Função de Informar  12 

Promover privacidade 5 

Atender às diferenças individuais 10 

Adequar o modo de comunicar 7 

Função de Componente 

da Relação 

Toque 4 
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2.4.1. Função de Apoiar 

 

Esta categoria refere-se aos contributos de enfermagem desejados pela família e 

que têm com objectivo apoiar a mesma. Assim, surgem como subcategorias: facilitar o 

acompanhamento do familiar; facilitar a despedida após o falecimento; demonstrar 

disponibilidade; apoiar emocionalmente a família; facultar recordações do familiar. 

De realçar que relativamente a esta categoria todas as subcategorias são 

coincidentes com as subcategorias emergentes na unidade temática dos contributos de 

enfermagem obtidos pelos familiares enlutados (com a excepção da subcategoria- 

facultar recordações do familiar. Este facto salienta que praticamente todos os contributos 

desejados/esperados pela família no âmbito da função de apoiar coincidem com os que 

são proporcionados pelos enfermeiros e, desta forma obtidos pela família.  

 

• Facilitar o acompanhamento do familiar 

 

Um dos contributos de enfermagem identificados como desejados/esperados 

pelas famílias foi que seja facilitado o acompanhamento do familiar no serviço.  

Nesta subcategoria incluímos as unidades de registo em que os familiares 

expressam esse desejo. 

 
 “(…) para poder estar ali o tempo que ele ainda estivesse cá.” [E1] 

 

“Penso que ter ficado com o meu pai teria sido bom, pelo menos para ficar mais 

descansados e saber o que realmente aconteceu porque ainda hoje não sabemos.” [E2] 

 
“O enfermeiro deve permitir a presença do familiar em todo o processo.” [E3] 

 
“Primeiro gostava de ter estado presente, à beira dela o que não me foi permitido.” [E4] 

 
“Gostava que tivessem o cuidado de me ter colocado ao pé dela.” [E4] 

 
“Acho que todos os utentes que entram no serviço deviam ter um acompanhante, ainda 

mais quando se prevê que essa pessoa pode falecer.” [E4] 

 
“Podiam-me ter deixado vê-lo.” [E7] 

 
“Permitir a presença do familiar sempre.” [E7] 
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Verificámos a expressão do desejo de acompanhar o familiar no serviço por parte 

de cinco das famílias entrevistadas. (não apenas quando este se encontra em fase final 

de vida mas sempre) O desejo de acompanhamento do familiar no serviço não é 

exclusivo para a fase final de vida mas em todas as situações de recorrência ao mesmo. 

Isto assume particular importância no serviço de urgência uma vez que, como já foi 

referido anteriormente neste trabalho, a morte pode ocorrer aí, também em situações 

inesperadas. Neste momento este aspecto está salvaguardado por lei que entrou em 

vigor a 14 de Julho de 20010 pois todos os utentes têm o direito a um acompanhante.  

Como refere Ribeiro (2004) este desejo pode surgir da vontade de saber que o 

doente é bem tratado pelos cuidadores formais e da necessidade de saber notícias do 

seu estado clínico. 

 

• Facilitar a despedida depois do falecimento 

 

Verificámos a manifestação de desejo da despedida do familiar após o seu 

falecimento.  

Nesta subcategoria incluímos as unidades de registo em que os familiares 

expressam o desejo de acompanhar o seu familiar no serviço, após o seu falecimento. 

 
“Esperava poder estar com ele até ao fim.” [E1] 

 

“Eu gostava de ter ficado. Eram os últimos momentos que estava com o meu pai. 

Portanto, se pudesse ter ficado lá… quer dizer… vamos pensar assim, é macabro (risos) 

para mim é a minha forma de reagir… gostava de ter ficado lá.” [E1] 

 

“Assim como permitir a presença do familiar em todo o processo. É o último momento que 

podemos estar com o nosso familiar querido, que nos podemos despedir… depois daí não 

há mais (silêncio prolongado).” [E3] 

 

“Deve-se permitir que a família permaneça junto do seu familiar até ao fim.” [E4] 

 

Constatámos a manifestação desse desejo por parte de três das famílias 

entrevistadas. 

Como não teve oportunidade de se despedir a família da [E2] dá muita 

importância a este contributo por parte dos enfermeiros. 

A necessidade de permanecer junto do doente na hora da sua morte é uma das 

preocupações reveladas por alguns cuidadores. Este desejo pode estar associado ao 
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facto de doente e família poderem desfrutar de maior intimidade no momento da morte, 

querendo muitas vezes aproveitar estes momentos para se despedirem (Ribeiro, 2004). 

 

• Demonstrar disponibilidade 

 

Um dos contributos de enfermagem identificados como desejados/esperados 

pelas famílias foi que seja demonstrada disponibilidade por parte dos enfermeiros.  

Nesta subcategoria incluímos as unidades de registo em que os familiares 

expressam esse desejo. 

 
“Mas penso que do lado dos enfermeiros poderia haver mais receptividade, não para com 

o doente, mas para com a família.” [E2] 

 

“Eu acho que cada um é diferente e também tem que haver alguma receptividade e 

capacidade de avaliação por parte de médico e enfermeiro para saber como é que a 

família vai lidar com a notícia.” [E2] 

 

“Depois penso que tem que ter calma e tentar ajudar ao máximo a família e penso que um 

bocado de frieza também é aconselhável.” [E2] 

 

“É fundamental (…) a disponibilidade (…) dada pelos enfermeiros nesse momento (…)” 

[E3] 

 

“Eu sentir-me-ia melhor se tivesse alguém ao pé de mim aquele tempo todo que estive ali 

sozinha com ele… alguém que estivesse ali ao meu lado sem precisarem de sair… não 

precisava de ser o tempo todo mas ao menos 5 ou 10 minutos, pelo menos, em que me 

falassem, me dissessem qualquer coisa. Eu teria ficado mais calma. (silêncio) Custou-me 

muito. (silêncio e choro)” [E5] 

 

“Mas para mim o mais importante era (…) a presença que vale mais do que as palavras.” 

[E5] 

 

“Como já disse gostava que me pudessem ter estado ali a acompanhar.” [E5] 

 

“Eu gostei muito da presença da Dra mas digo-lhe teria gostado mais que estivesse lá 

uma enfermeira.” [E5] 
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Mesmo que a pessoa não lhe apeteça comer ou beber nada mas só o facto de haver 

alguém que pergunta “quer isto ou quer aquilo” mostra interesse pela pessoa que está ali 

a sofrer.” [E5] 

 

“Não é preciso perder meia hora basta uns minutinhos, mas as pessoas precisam de sentir 

que estão a ser ouvidas e que há tempo para elas.” [E6] 

 

“Acho que os enfermeiros devem acompanhar a família precisamente pela presença e 

pela companhia.” [E7] 

 

Constatámos a manifestação desse desejo por parte de cinco das famílias 

entrevistadas. 

Pelo número de unidades de registo verificámos que a família da [E5] atribui 

particular importância à demonstração de disponibilidade por parte dos enfermeiros. 

 

• Apoiar emocionalmente 

 

Através da análise das entrevistas verificámos que o apoio emocional também foi 

referido pelos familiares como contributo esperado dos enfermeiros, surgindo como 

subcategoria da categoria função de apoiar. 

Seguidamente, apresentamos as unidades de registo em que os familiares 

expressam esse desejo de suporte emocional: 

 
“Depois penso que tem que ter calma e tentar ajudar ao máximo a família e penso que um 

bocado de frieza também é aconselhável. Sem frieza, se se começar a decair com a 

família… por exemplo, se fosse lá a minha mãe sozinha e se fosse uma enfermeira mais 

sensível era capaz de começar a chorar também com a minha mãe. A enfermeira tem que 

ter uma frieza e uma calma muito grande para acalmar a família, caso contrário, 

dificilmente vai conseguir segurar a família.” [E2] 

 

“Acho deve dar palavras de conforto e carinho (…)” [E3] 

 

“Dar apoio psicológico, (…) conversar, dar conforto, carinho, amizade… acho que era algo 

necessário.” [E3] 

 

“O ideal era (…) ter acompanhamento psicológico por parte das equipas de enfermagem 

de forma a minimizar-nos a dor dentro dos possíveis.” [E3] 
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“Gostavam que me tivessem dito “tenha paciência”, que me tivessem dado um bocado de 

apoio moral. (…) Palavras de conforto, de carinho.” [E4] 

 

“Não valia a pena estar ali a dizer como é o curso da doença porque isso já eu sabia 

bem… só se fossem palavras de conforto, carinho, apoio, palavras para mim (tipo: agora 

tem que se cuidar, pense que ele está bem, tem que ficar bem mesmo por ele).” [E5] 

 

Verificámos que este desejo foi referido por quatro das famílias entrevistadas com 

um total de seis unidades de registo. 

Pelo número de unidades de registo verificamos que o apoio emocional nessa 

etapa da vida tem especial importância para a família da [E3]. 

 

• Facultar recordações do familiar 

 

Nesta subcategoria incluímos as unidades de registo em que os familiares 

expressam o desejo de ter acesso a recordações do falecido. 

 
“Não, só lhe pedi… aliás foi antes de ir embora, antes de o meu pai falecer é que eu tinha 

pedido a uma colega sua para quando o meu pai falecesse e lhe fossem tirar a pulseira se 

depois ma guardavam… aquela pulseira de papel. E a colega disse que sim. 

Sinceramente não sei se guardou, se não guardou, se lembrou… se calhar não estava 

nesse turno já. Mas na hora esqueceu e fiquei sem isso.” [E1] 

 

“Era a última coisa que ele usou… são aquelas minhas manias.” [E1] 

 

“O anel e a aliança que ele sempre usava e quantas vezes naquela urgência estive com 

ele e para o ter mais sossegado dizia-lhe “olha tens aqui o anel e as quinas”. Por isso 

aquele anel ainda me diz alguma coisa. Na urgência houve uma colega que ajudou a tirar 

a aliança e eu tirei o anel e ele olha para mim como quem “para que é que me estás a tirar 

isto?”. Guardei-o na carteira e durante um tempo eu não o consegui entregar á minha mãe 

porque aquilo fazia-me falta… era um bocado dele que estava ali.” [E1] 

 

Verificámos que apenas uma das famílias [E1] revelou este desejo, com três 

unidades de registo o que deixa entender que para a entrevistada o acesso a 

recordações do falecido terá alguma relevância. 
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2.4.2. Função de Informar 

 

Esta categoria refere-se aos contributos dos enfermeiros desejados pela família e 

que têm como objectivo informar sobre aspectos técnicos.  

Isto revela que a informação mais valorizada pelos familiares para lhes ser 

transmitida está relacionada com aspectos técnicos. 

De realçar que este desejo de informação relativa a aspectos técnicos coincide 

com uma das subcategorias emergentes na unidade temática dos contributos dos 

enfermeiros obtidos pela família. Este facto salienta que quer enfermeiro quer família 

atribuem importância à função de informação/orientação e que, dentro desta, o conteúdo 

mais valorizado pelos familiares é relativo a aspectos técnicos.  

As famílias desejam, essencialmente, contributos de informação técnica porém, os 

enfermeiros fornecem também informação/orientação burocrática e esclarecem dúvidas. 

De seguida, apresentamos, as unidades de registo em que os familiares 

expressam o desejo de ter acesso informação técnica. 

 

“É assim, ao nível do que podiam fazer que fizeram agora o dar uma explicação, o dizer foi 

feito isto mas não actuou, foi feito aquilo mas não actuou… essa parte falhou um 

bocadinho. Se calhar tinha que ser assim… Mas acho que pecou um bocadinho por falta 

de informação. Não digo que por culpa vossa. É certo que eu também não fui perguntar… 

porque ainda ensaiei algumas vezes para ir perguntar mas vocês andam de um lado para 

o outro a fazer e eu pensei “não vou interromper porque tenho consciência que estão a 

fazer o que podem por ele”. Portanto perguntar o quê?! Mas se me pudessem ter vindo 

dizer… eu gostava. Mas isso era eu…” [E1] 

 

“Vamos então inverter os papéis e pensar no familiar que vai e que se interessa e que 

está, agora, depois e está sempre, se calhar eu ia lá ter com a pessoa e dizer-lhe “fizemos 

isto ou aquilo e não funcionou ou estamos a ver se vai resultar ou, já fizemos tudo e agora 

é aguardar (porque eu já sabia que era uma questão de aguardar) e nada mais vai ser 

feito”.” [E1] 

 

“Não, mas teria sido útil, porque nós tivemos algum problema em relação á informação 

sobre o que o meu pai estava a passar.” [E2] 

 

“Mas não houve nenhum enfermeiro, nenhum médico que veio ter connosco e nos 

dissesse isto vai ser feito assim, vai ser feito durante a noite, vai ser feito de manhã, vai 

ser feito agora. Nada. Não houve ninguém que nos desse essa informação. Naquele dia 

foi um bocado doloroso (entrevistadora interrompe).” [E2] 
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“Eu estava do lado de fora, quem estava com ele era a minha mãe e penso que não dizer 

directamente á minha mãe mas haver alguém que viesse ter comigo e me dissesse a 

verdade “não sabemos se o seu pai vai aguentar ou não”. Até porque eu não tenho 

informação de como é que foi. Se houve alguma paragem cardíaca ou algo do género, eu 

não sei… e se calhar deveria haver um enfermeiro que nos dissesse “olhe o seu pai 

amanhã pode já não estar cá connosco”.” [E2] 

 

“Que fizeram tudo para que ele sobrevivesse… ficaria mais descansado se soubesse que 

alguém fez alguma coisa para que não tivesse sofrido… acho que uma palavra nesse 

sentido já ajuda muito…” [E2] 

 

“Penso que um enfermeiro tem mais do que possibilidades para fazer isso até porque é o 

enfermeiro que está muito mais tempo com o doente do que o médico. Tenho a certeza 

que a pessoa mais indicada é mesmo o enfermeiro.” [E2] 

 

“Outra coisa importante que não nos foi dito… foi dito apenas por um bombeiro que o 

levou para casa no domingo, deitou-o na cama e disse que o ideal seria ele ficar levantado 

porque ele tem muita expectoração e disse que ele devia ter uma cama articulada e eu e o 

meu irmão pusemos mãos à obra e colocamos uma almofadas por baixo do colchão para 

ele ficar minimamente levantado… e não houve no hospital nenhum médico ou enfermeiro 

que nos desse essa informação e era importante que o enfermeiro tivesse vindo ter 

connosco e nos dissesse os cuidados que eram precisos ter.” [E2] 

 

“Acho que devia haver informação da parte dos enfermeiros porque são quem lida com os 

doentes.” [E2] 

 

“Em relação à doença dele… eu sabia que ele não ia durar muito tempo, e sabia qual era 

a doença e quais eram os sintomas e a evolução da doença mas se tivesse ali alguém que 

de alguma forma me dissesse que se calhar ele podia não sobreviver pois eu tinha 

acabado de pensar que se ele melhorasse o levava embora para casa e eu pensei isso 

nem um minuto antes de ele morrer.” [E5] 

 

“Quanto às palavras… Eu gostava de ter ouvido “fizemos o que pudemos”, era importante 

que me tivessem transmitido isso, que fizeram tudo o que estava ao alcance. Gostava que 

me olhassem olhos nos olhos, com profissionalismo mas, acima de tudo, seriedade e 

calma me dissessem que tudo foi feito para o tentar salvar. Eu acredito que fizeram mas 

gostava de ter ouvido dizer.” [E6] 
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“O que eu acho relevante é que se transmita que foi feito tudo o que era possível mas não 

é preciso pormenores, até porque é uma linguagem que a maioria não domina. (…)  

É importante saber o tipo de tratamento e de acompanhamento que o utente está a ter.  

É neste decurso que temos que ir de encontro às pessoas e dar informação quando é 

solicitada.” [E6] 

 

Esta categoria foi referida por quatro das famílias entrevistadas. Pelo total de 

unidades de registo (doze) verificámos que tem especial importância para os entrevis-

tados.  

A família que mais valoriza a sua implementação é a [E2] o que provavelmente se 

deve ao facto de terem sentido défice de informação que lhes foi fornecida e por não 

terem estado presentes no momento do falecimento do seu familiar. 

 

2.4.3. Função de Componente da Relação 

 

Esta categoria refere-se aos contributos dos enfermeiros desejados pela família 

com função de relação.  

Nesta categoria emergiram as subcategorias: promover privacidade; atender às 

diferenças individuais; adequar o modo de comunicar; toque. 

Comparando a unidade temática que diz respeito aos contributos de enfermagem 

obtidos pela família e esta unidade temática verificámos que esta categoria surge apenas 

nesta unidade temática (Contributos de enfermagem desejados/esperados pela família). 

De um modo geral, podemos afirmar tratar-se de uma função que é desejada pela família 

e que não está a ser proporcionada pelos enfermeiros. 

 

• Promover privacidade 

 
Devido à abrangência do conceito de privacidade, que está relacionado com tudo 

o que diz respeito à intimidade da pessoa, esta subcategoria incidiu sobre a expressão 

dos familiares orientadas para o desejo de privacidade relacionada com o acompanha-

mento do seu familiar em fim de vida e depois desta ter falecido e, de quando lhes é 

comunicado o falecimento. 

Verificámos, então, que os familiares revelam o desejo de privacidade como algo 

a ser promovido/proporcionado pelos enfermeiros. 

As unidades de registo seguintes são disso exemplo: 
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“Claro que se pudesse-mos ter uma sala… (…) Mas se houvesse um cantinho para a 

pessoa não estar ali… é o fim (silêncio) (…)” [E1] 

 

“Se fosse possível criar um espaço eu gostava… para poder estar ali o tempo que ele 

ainda estivesse cá.” [E1] 

 

“Acho que um local específico (…) com a presença da médica e da enfermeira penso que 

é importante porque nos faz desligar um bocado do que é a realidade nas urgências, ou 

seja, nós estávamos num corredor onde havia dezenas de doentes, médicos e 

enfermeiros a correr, daqui para ali e auxiliares.” [E2] 

 

“O ideal era haver uma sala onde a família pudesse estar a sós e receber a notícia e aí ter 

acompanhamento psicológico por parte das equipas de enfermagem de forma a 

minimizar-nos a dor dentro dos possíveis.” [E3] 

 

“Acho que esse é um momento de recolhimento em que se quer estar a sós com o 

familiar. O enfermeiro é importante para preparar esse encontro para não se ficar em 

choque.” [E3] 

 

Esta subcategoria foi referida por três das famílias entrevistadas, com um total de 

cinco unidades de registo. 

Os enfermeiros devem estar atentos a esta necessidade de privacidade e serem 

promotores da mesma. Isto porque, chegada a hora do fim, os profissionais de saúde 

devem transmitir à família empatia, respeito, devendo ser-lhes proporcionado um lugar 

confortável, tranquilo e privado para que possam expressar o seu pesar e ordenar os 

seus pensamentos (Pereira e Lopes cit. por Ribeiro, 2004). 

 

• Atender às diferenças individuais 

 

Nesta subcategoria incluímos as unidades de registo referentes às verbalizações 

por parte dos entrevistados da necessidade de serem atendidas as diferenças individuais 

face ao processo de luto. 

 

“É difícil… é difícil, porque… as pessoas são todas diferentes umas das outras. Eu tenho, 

pronto, uma forma muito minha (…)” [E1] 

 

“Acho que querer ficar a acompanhar o familiar a falecer depende de cada pessoa.” [E1] 
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“Isto depende muito das pessoas porque, não digo que não são todos bons profissionais, 

mas depende das pessoas.” [E1] 

 

“No meu caso a frontalidade e a frieza ajudam. Porque andar a rodear o tema não acho 

benéfico. Prefiro enfrentar logo as coisas de uma vez, acho que se sofre menos.” [E2] 

 

“Se calhar há várias formas de abordar… eu acho que cada um é diferente e também tem 

que haver alguma receptividade e capacidade de avaliação por parte de médico e 

enfermeiro para saber como é que a família vai lidar com a notícia.” [E2] 

 

“Os enfermeiros têm que avaliar a pessoa que têm à frente, sem adoptar uma atitude 

compulsiva e sim mais de retenção tentando avaliar as pessoas.” [E2] 

 

“As pessoas são todas diferentes.” [E4] 

 

“É complicado, porque estamos a lidar e a avaliar a dor. A dor é vivida por cada um à sua 

maneira, da sua forma. Eu acho que aqui não pode haver um modelo. É muito complicado. 

Isto tem muito a ver com a personalidade da pessoa.” [E6] 

 

“Há pessoas que perante o desespero reagem de muitas maneiras. Eu preferia estar ali 

com a família embora possa ser útil estarem ali se surgir uma coisa mais grave. Acho que 

os enfermeiros estão ali para auxiliar se for necessário. Se bem que há pessoas que 

podem reagir de outra maneira diferente da minha e ai precisam mais dos enfermeiros.” 

[E7] 

 

“Sei que há pessoas que gostariam de estar numa sala à parte e conversar com os 

enfermeiros, receber apoio mas eu não vejo as coisas dessa maneira… somos todos 

diferentes.” [E7] 

 

Pelo número de unidades de registo (dez) e de entrevistados (cinco) que se 

referem a esta subcategoria verificámos que esta é muito valorizada.  

É reforçada a ideia de que somos todos diferentes e que é preciso que os 

enfermeiros considerem essa diferença para prestar cuidados individualizados e 

adequados para auxiliar no processo de luto. 
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• Adequar o modo de comunicar 

 

Nesta subcategoria considerámos as unidades de registo referentes a verbaliza-

ções que expressavam a necessidade, por parte dos familiares, de os enfermeiros 

adequarem ao momento o modo de comunicar com eles. 

 

“Mas penso que do lado dos enfermeiros poderia haver mais receptividade, não para com 

o doente, mas para com a família. Eu estava do lado de fora, quem estava com ele era a 

minha mãe e penso que não dizer directamente á minha mãe mas haver alguém que 

viesse ter comigo e me dissesse a verdade “não sabemos se o seu pai vai aguentar ou 

não”. Até porque eu não tenho informação de como é que foi.” [E2] 

 

“No meu caso a frontalidade e a frieza ajudam. Porque se se andar a rodear o tema não 

acho benéfico.” [E2] 

 

“A enfermeira tem que ter uma frieza e uma calma muito grande para acalmar a família, 

caso contrário, dificilmente vai conseguir segurar a família.” [E2] 

 

“Não valia a pena estar ali a dizer como é o curso da doença porque isso já eu sabia 

bem… só se fossem palavras de conforto, carinho, apoio, palavras para mim (tipo: agora 

tem que se cuidar, pense que ele está bem, tem que ficar bem mesmo por ele).” [E5] 

 

“Quem me chegou a cadeira e o copo de água foi meiga e falou dócil comigo e disse-me 

que compreendia a situação (…)” [E6] 

 

“Foi-me explicado como podia levantar o corpo e a forma como me transmitiram isso foi 

agradável de se ouvir. Foi de forma agradável e adequada ao momento.” [E6] 

 

“O que eu acho relevante é que se transmita que foi feito tudo o que era possível mas não 

é preciso pormenores, até porque é uma linguagem que a maioria não domina.” [E6] 

 

Verificámos um número significativo de unidades de registo (sete) que foram 

expressas por três entrevistados. Podemos inferir que para estes três familiares esta 

subcategoria com função de relação será um contributo de enfermagem com uma 

importância fundamental no auxílio da vivência do luto no serviço de urgência. 

Para compreender melhor esta importância tecemos seguidamente algumas 

considerações sobre a comunicação e assertividade. 
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Como refere Pereira (2008: 52), “Todos nós comunicamos permanentemente não 

sendo possível pensar-se a vida sem comunicar.  

A forma como o enfermeiro dialoga e comunica com a família tem por vezes mais 

importância que o próprio conteúdo da mensagem (Pereira, 2008). 

Watzlawick [et al.] (1981) refere que todo o comportamento numa situação social 

tem valor de mensagem, o mesmo será dizer que tudo é comunicação. Actividade ou 

inactividade, palavra ou silêncio, tudo possui o valor de uma mensagem. Porém, a 

comunicação não só transmite informação, mas impõe e afecta um comportamento. 

O êxito da comunicação depende da capacidade de “pôr em discussão a 

mensagem, o código e as premissas, mudar de esquemas de referência em função dos 

contextos, analisar a relação signo-significado na sua própria linguagem e na do outro, 

comparar os códigos com base nos sistemas de valores próprios e alheios” (Mizzau cit. 

por Pereira, 2008: 54). 

A assertividade pode facilitar a interacção e contribuir para uma maior satisfação 

dos doentes e família (Pereira, 2008). 

Kron e Gray cit. por Pereira (2008) sugerem algumas atitudes para agir com 

assertividade nomeadamente: verificar a concordância entre mensagens verbais e não 

verbais; analisar o que se quer expressar e dizê-lo de maneira consciente e positiva; 

manter uma postura recta mas relaxada; olhar nos olhos dos seus interlocutores; manter 

as mãos relaxadas e utilizar apenas gestos e expressões faciais para realçar a mensa-

gem verbal; falar com voz clara e firme; usar frases com formas verbais correspondentes 

á primeira pessoa do singular ou do plural; respeitar o direito dos outros em não estar de 

acordo com a nossa opinião; em caso de desacordo, discutir conceitos e ideias e não a 

personalidade da pessoa; dizer “não” quando lhe pedem algo que não deseja levar a 

cabo ou que não considera conveniente. 

Brosnan citado por Gouveia (2002) recomenda que sempre que possível o 

enfermeiro deverá tentar utilizar a mesma linguagem que o cliente, tentativa que o fará 

sentir-se mais confortável numa situação estranha e dá, simultaneamente, uma mensa-

gem de cuidado. 

Estas podem ser algumas das atitudes a adoptar por parte dos enfermeiros de 

forma a adequar o seu modo de comunicar à família que vivencia o luto no serviço de 

urgência. 
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• Toque 

 

Para perceber a importância do toque é importante primeiro compreender o seu 

significado. 

Segundo a CIPE Versão 1.0 (2005: 134) tocar é a “Acção de Relacionar com as 

características específicas: Usar as próprias mãos com objectivo de contacto táctil.” 

Nesta subcategoria incluímos as unidades de registo em que os familiares 

expressam o desejo de obter toque por parte dos enfermeiros como forma de com eles 

ser estabelecida uma relação terapêutica. 

 
“Olhe, se calhar na altura em que o meu pai falecer em vez de apenas estar lá… não sei, 

se calhar, dava-lhe a mão, ou um abraço… não sei. Acho que era isso. Acho que às vezes 

não são precisas palavras, é o sentir…” [E1] 

 

“Para durante aquele tempo que eu estive ali sozinha com o meu marido poderem segurar 

a minha mão… não era preciso dizerem nada… isso para mim era o suficiente. Estarem 

ali e passarem-me a mão no ombro (…)” [E5] 

 

“Eu para mim não era importante o que era dito mas sim o aconchego, a mão no ombro, 

um abraço…” [E5] 

 

“O toque é essencial, principalmente o toque na mão. Com o toque consegue-se transmitir 

confiança e diz-nos “eu estou aqui”.” [E6] 

 

Da análise das unidades de registo constatámos que três das famílias entrevis-

tadas atribuem importância ao toque, realçando-o como algo a acrescentar ao que já é 

proporcionado pelos enfermeiros. 

Serralheiro citada por Gouveia (2002) refere que o toque é o primeiro e mais 

elementar modo de comunicação humana e que é através dele que o enfermeiro poderá 

estabelecer uma relação de ajuda quando o utente necessita de conforto, segurança, de 

melhorar a auto-estima, diminuir o medo, a ansiedade e a dor. 

 

De um modo geral procuramos compreender como as famílias encararam a morte 

dos seus familiares, como vivenciaram esse processo, de que forma sentiram o apoio por 

parte dos enfermeiros, e de que forma esse apoio pode melhorar para ajudar nesse 

percurso. 
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A figura seguinte representa a forma como estes aspectos se conjugam para 

atingir o objectivo delineado.  

 

Figura 2: A vivência da morte de um familiar no SU e os contributos da Enfermagem 
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Concluída a apresentação e interpretação dos dados passamos a possuir 

perspectivas significativas sobre a realidade da vivência do luto num serviço de urgência 

e gestão do luto nesse contexto (através do conhecimento dos contributos de 

enfermagem que são proporcionados à família e aqueles que são por esta desejados).  

No capítulo seguinte iremos aprofundar a discutir melhor os aspectos inerentes ao 

luto familiar, ao processo para aumentar a qualidade dos cuidados prestados nesta fase 

de transição (de forma a ultrapassar o fosso entre o que se faz e o que se preconiza), 

assim como as dificuldades sentidas na elaboração do estudo e sugestões para 

pesquisas futuras. 
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3. CONCLUSÕES 

 

Retomando os tempos, processos e percursos deste estudo, revisitaremos o 

quadro teórico e metodológico que nos permitiram dar sentido aos discursos dos 

enlutados e chegar às conclusões. É também um momento e um espaço para lançar 

novos desafios. 

 

A morte abandonou o lar e transferiu-se para os hospitais. Isto veio exigir por 

parte dos enfermeiros conhecimentos mais aprofundados e actualizados para prestar 

melhores cuidados ao utente e família.  

Com a revisão bibliográfica inicialmente efectuada pudemos verificar que já existe 

considerável literatura sobre luto e sobre a família porém, a mesma nem sempre aborda 

as questões do luto na família. A questão do luto é quase sempre abordada na 

perspectiva de quem vai morrer e não dos que vão ficar e também ainda não se faz muito 

a integração com a gestão do luto como cuidado transaccional. 

A morte de um membro da família é, pois, um momento de transição e, só 

compreendendo como esta se processa e as suas consequências para o indivíduo, é que 

se poderão prestar cuidados de Enfermagem adequados às necessidades dos que ficam.  

Sapeta (1997) no seu estudo concluiu que o doente é motivo de reflexão e 

atenção por parte dos profissionais de enfermagem. Em contrapartida, a família só 

raramente é objecto de cuidados especiais ou atenção particular. Segundo a autora “a 

família circula num corredor paralelo ao do doente” sendo vista como algo secundário.  

Pretendemos com este estudo reforçar a família como cliente de cuidados e a 

necessidade de se dedicarem esforços de investigação dirigidos à mesma quando esta 

vivencia o luto no serviço de urgência, para que este cliente, seja contemplado nos seus 

planos de cuidados. 

Adoptámos a definição de família da CIPE Versão 1.0 (2005) pelo facto de ser 

uma definição alargada, uma vez que conforme pudemos observar no enquadramento 

teórico, o conceito de família está em constante mutação. Esta definição permite ir além 

de laços de consanguinidade e, por se tratar do serviço de urgência, poderia ser útil dado 

que: à partida, os utentes permanecem aí pouco tempo; não há um conhecimento 

profundo do mesmo e sua família; estes nem sempre estão acompanhados por membros 

da família. Logo, não sabíamos (a priori) quem poderia ser a pessoa a acompanhar o 

indivíduo no seu processo de morte, o importante para nós era salvaguardar que ser ia 

uma pessoa significativa para o utente e não o mero acompanhante ocasional (por 

exemplo: funcionária do lar em que este residia).  
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Após a realização das entrevistas verificámos que das pessoas entrevistadas, seis 

eram filhos/as e uma era esposa. Este facto leva-nos a pensar que apesar da morte 

ocorrer fora do seu ambiente natural - o lar, os familiares directos (que partilham 

consanguinidade e parentesco legal) procuram acompanhar os seus familiares no serviço 

(principalmente no seu fim de vida). 

A família que vivencia um luto no serviço de urgência tem um percurso marcado 

pela perda, sofrimento, modificação do seu quotidiano e pela incerteza de quando vai 

encontrar o equilíbrio, ultrapassar essa fase de transição. Trata-se, portanto, de uma 

experiência marcante como ficou bem patente nos discursos dos participantes. 

Verificámos que os mesmos, apesar de se encontrarem ainda numa fase inicial do luto, 

associada a um grande sofrimento, conseguiram identificar as dificuldades sentidas 

aquando da morte do familiar e as emoções/reacções que emergiram desse 

acontecimento. Emoções essas que ainda estavam a ser vividas na altura da entrevista. 

Estamos convictas que ao dar oportunidade de falar sobre esse acontecimento 

traumático proporcionámos mais uma oportunidade aos familiares de se sentirem ouvidos 

e de expressarem o modo como vivenciaram todo o processo. Da mesma forma, 

possibilitámos o reforço sobre o conhecimento desta realidade para que seja possível ao 

enfermeiro ir de encontro a este cliente de cuidados e ajudá-lo no sentido deste se 

restabelecer. 

É fundamental devolver a decisão sobre os cuidados que pretendem, aos utentes, 

neste caso, aos familiares enlutados no SU. Deve-se dar importância à percepção que 

estes têm sobre o acontecimento e considerar as suas sugestões para a solução dos 

seus problemas/necessidades. 

A complexidade do tema levou-nos a optar pelo método qualitativo, e pelo estudo 

descritivo com características fenomenológicas, uma vez que visava conhecer as 

vivências dos familiares associadas ao luto no SU e as suas expectativas de cuidados de 

enfermagem. 

O facto de termos optado por um estudo descritivo com características fenómeno-

lógicas privilegiou o contacto com os sobreviventes e a partilha das suas vivências. 

Destacamos que o recurso à entrevista semi-estruturada como método de recolha 

de dados, se revelou um método eficaz para o efeito, e que nos encaminhou para a 

escuta e para a disponibilidade para com os familiares entrevistados (o que nem sempre 

nos é possível no contexto da prática hospitalar) e para dar maior liberdade de expressão 

ao mesmo. 

Os participantes não se limitaram a relatar as suas experiências, procuraram 

lançar alternativas para amenizar os efeitos dessa vivência e, assim, dar contributos para 

aumentar a qualidade de cuidados de enfermagem que lhes podem ser prestados. 
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Foi nossa preocupação investir no conhecimento profundo e na reflexão sobre a 

realidade da gestão do luto da família no serviço de urgência porém, estávamos cientes 

que dada a complexidade da problemática em questão, teríamos algumas dificuldades 

em abordar o tema prevendo que nem sempre conseguiríamos sair indiferentes ao 

sofrimento que presenciaríamos. 

Este, é de facto, um dos aspectos a realçar pois, as nossas previsões vieram a 

confirmar-se. A abordagem a alguns dos familiares foi difícil, nomeadamente, aqueles 

que estavam a vivenciar um momento de sofrimento atroz (por exemplo quando o 

falecido era criança ou jovem ou casos de suicídio). Portanto, tivemos que alargar o 

critério de exclusão inicialmente formulado para incluir as situações acima descritas (quer 

por dificuldade da investigadora em abordar essas famílias quer pelas famílias em falar 

sobre o acontecimento).  

Outro aspecto a considerar foi que das sete famílias entrevistadas apenas duas 

quiseram que esta tivesse lugar no serviço de urgência porque as restantes ainda não se 

sentiam confortáveis e com coragem para voltar ao lugar onde tudo tinha acontecido 

(algumas famílias fazem questão de referir este aspecto na entrevista). 

A morte de um membro da família é, pois, um momento marcante para a mesma, 

com dificuldades e emoções subjacentes e abre caminho a uma etapa de transição. A 

compreensão de como esta se processa e é vivida por cada um poderá conduzir a 

cuidados de enfermagem adequados às necessidades dos que ficam.  

Verificámos que já existem alguns estudos sobre a morte em contexto hospitalar 

mas não encontramos nenhum que visasse, nos mesmos termos que este, um serviço de 

urgência, serviço esse com características próprias (facto reconhecido também pelas 

famílias entrevistadas) e se direccionasse para os cuidados para a família. 

Na primeira parte deste trabalho procuramos contextualizar o problema sob o 

ponto de vista teórico, centrando-nos em três principais eixos teóricos: o luto, a família e 

o processo de gestão do luto com base no cuidado humano transaccional. Este 

enquadramento com base nos conceitos inerentes ao problema foi muito importante para 

o processo que se seguiu, já que permitiu a condução do estudo utilizando um fio 

condutor cientificamente adequado. 

Na segunda parte passamos à efectivação do estudo, da qual emergiram algumas 

conclusões. 

Podemos então afirmar que as opções de investigação deste estudo tiveram em 

linha de conta a melhor forma de aproximação aos participantes, foram consideradas as 

características do ambiente físico e a sua adequação aos mesmos, foi também 

importante a adequação da questão de partida e os métodos de obtenção de dados. 
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Dado o tipo de estudo realizado não se pretendiam generalizações e sim a 

compreensão do fenómeno tal qual ele é vivido pelo interveniente procurando, também, o 

rigor científico e metodológico para conseguir assegurar o rigor e a validade dos 

resultados obtidos. 

Ao ter em conta os diferentes aspectos acima mencionados foi-nos possível 

atingir os objectivos inicialmente delineados, bem como responder à questão de partida. 

Deste modo foi possível conhecer o fenómeno em estudo “A vivência da morte de um 

familiar no SU e os contributos da Enfermagem”. 

Da discussão e análise dos dados emergem algumas conclusões que passamos a 

apresentar tendo por base a questão de partida e unidades temáticas: 

Relativamente aos contributos de enfermagem obtidos pela família e que esta 

percepcionou podemos concluir que os enfermeiros atribuem importância à família e 

reconhecem-na como cliente de cuidados e proporcionam intervenções de enfermagem 

com função de apoio e de informar/orientar. O facto de estes contributos serem relatados 

pelos familiares permite inferir que a família tem consciência que é cuidada pelos 

enfermeiros. 

Relativamente às dificuldades sentidas pelas famílias podemos concluir que as 

principais dificuldades expressas foram lidar com a dor da perda, encarar o corpo morto, 

estar sozinho e dificuldades relacionadas com as condições do serviço. 

Este estudo veio, de certa forma, contrariar a ideia que tínhamos de que para os 

familiares encarar o corpo morto seria um aspecto de grande dificuldade porém, neste 

trabalho esta dificuldade foi pouco valorizada. Surpreendeu-nos igualmente que os 

familiares fizessem alusão à falta de enfermeiros o que poderá significar que a imagem 

social do enfermeiro e que a nossa importância na prestação de cuidados poderá estar a 

crescer aos olhos de quem dos nossos cuidados necessita. 

Quanto às emoções/reacções expressas pelas famílias verificámos que são várias 

as emoções associadas ao luto e das quais os familiares têm consciência. Houve 

referência ao choque; ao sofrimento; à ambivalência culpa versus alívio; à raiva; à 

solidão; à desorientação; à angústia; à resignação. Esta unidade temática revelou-se de 

extrema importância quer para os familiares quer para os enfermeiros. Para os familiares 

porque puderam expressar as suas emoções (cada emoção expressa foi definida como 

categoria), para os enfermeiros porque os vem alertar para a necessidade de estarem 

atentos à necessidade de expressão e validação destas e outras emoções por parte dos 

familiares. 
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Relativamente aos contributos de enfermagem esperados/desejados pela família 

podemos concluir que estes têm como função apoiar a família, informar a mesma e, 

função de componente da relação.  

Comparando a opinião dos familiares relativamente aos contributos de enferma-

gem obtidos e os desejados/esperados, podemos constatar que estas são idênticas, 

emergindo como um contributo que os familiares esperam dos enfermeiros e, que nos 

parece não ter sido percepcionado por estes, os aspectos inerentes à função da 

componente da relação (promover privacidade; atender ás diferenças individuais; 

adequar o modo de comunicar; toque). 

Da comparação entre estas duas unidades temáticas podemos concluir que a 

maioria dos contributos de enfermagem desejados pelas famílias estão a ser 

proporcionados pelos enfermeiros no entanto, é necessário potenciar outras intervenções 

de enfermagem que podem contribuir para ajudar a família nesta fase de transição. 

A investigação através da análise e interpretação de entrevistas, com a 

compreensão dos seus significados, comporta fragilidades. Neste processo abordamos 

apenas a nossa dimensão do significado, apesar da validação intersubjectiva e 

experiente da orientadora. Deste modo, pensamos que várias possibilidades de estudos 

ficam em aberto, nomeadamente, estudar o ponto de vista dos enfermeiros do serviço de 

urgência sobre quais as intervenções implementadas e a implementar à família que 

vivencia o luto nesse serviço e, ainda, a comparação com outros serviços, nomeada-

mente serviços que apresentam características completamente diferentes de um serviço 

de urgência (serviços de medicina, cuidados intensivos, entre outros). 

Importa, também, determo-nos na análise da adequação do paradigma de 

investigação e metodologia adoptados face ao que se pretendia compreender e 

conhecer. Era nossa intenção conhecer as expectativas de cuidado de enfermagem por 

parte dos familiares que vivenciam a morte no serviço de urgência e as suas vivências, 

de forma a poder contribuir para a melhoria no seu atendimento. Não pretendemos traçar 

um modelo de cuidados mas sim, com base nas intervenções referidas como desejadas 

pelos familiares, alertar os enfermeiros para o que está a ser feito e para o que pode ser 

feito numa perspectiva de desenvolvimento e melhoria dos cuidados prestados. 

Julgamos que a natureza do estudo que levamos a cabo permitiu-nos alcançar os 

objectivos delineados no inicio do mesmo pelo que pensamos que o paradigma e 

metodologia adoptados foram adequados para o sucesso do estudo. 

Por fim pretendemos acrescentar que acreditamos vivamente na investigação em 

Enfermagem para o crescimento e solidificação da mesma e que as sugestões feitas por 
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nós neste estudo podem ser o início de novas dinâmicas com vista a cuidados mais 

eficazes e eficientes. Esperamos que este estudo venha a contribuir para a adequação 

dos planos de cuidados dos enfermeiros às necessidades de cuidados dos enlutados. 

Apesar das limitações e dificuldades com que nos deparamos, este trabalho foi, 

um momento de aprendizagem por excelência e de crescimento, não só como 

profissional mas também como pessoa.  

Resta-nos a certeza de abrimos aqui caminho para novos desenvolvimentos na 

área e que a eles estaremos atentos pois, apesar de tudo, é uma área que nos apaixonou 

e que pretendemos ver crescer, sempre em prol dos utentes e na mais-valia para a 

qualidade de cuidados. 
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Anexo 1 – Folha de Rosto do Estudo de Investigação para o Centro Hospitalar do 

Porto E.P.E. 
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Anexo 2 – Impresso utilizado como termo de responsabilidade do Investigador 

Principal no Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

 

 

Estudos de investigação 

Modelo de termo de responsabilidade 

Investigadores 

 

 

 

 

 

 

Carina Andreia Amorim Pereira na qualidade de Investigador Responsável, declaro 

assumir a liderança científica do Estudo de Investigação intitulado “A vivência da Morte 

de um Familiar no Serviço de Urgência: Expectativas da Família face à Intervenção do 

Enfermeiro”, de acordo com o programa de trabalhos e os meios apresentados e com as 

normas internas da Instituição.  

 

 

Data 

 

 

O Investigador Principal 
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Anexo 3 – Impresso utilizado no Centro Hospitalar do Porto E.P.E. como termo de 

responsabilidade do Orientador do Investigador Principal 

 

 

 

 

Estudos de investigação 

Modelo de termo de responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Aurora Gonçalves Pereira na qualidade de Supervisor de Carina Andreia Amorim 

Pereira, aluno do Mestrado em Ciências de Enfermagem, Universidade do Porto – 

Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar, comprometendo-me a prestar a supervisão 

necessária para uma boa execução do trabalho académico de investigação intitulado “A 

vivência da Morte de um Familiar no Serviço de Urgência: Expectativas da Família face à 

intervenção do Enfermeiro”, de acordo com o programa de trabalhos e meios 

apresentados, de acordo com as normas internas da Instituição.  

 

 

Data 

 

 

O Supervisor 
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Anexo 4 – Impresso utilizado para pedido de autorização ao Director do Serviço de 

Urgência do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

 

 

Estudos de investigação  

Modelo de autorização  

Directores de Serviço e Departamento 

 

 

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Director de Serviço 

 

 

 

 

 

Humberto José da Silva Machado, na qualidade de Director do Serviço de Urgência, 

declaro que autorizo a execução do estudo de investigação intitulado “A Vivência da 

Morte de um Familiar no Serviço de Urgência: Expectativas da Família face à Intervenção 

do Enfermeiro” e comprometo-me a prestar as condições necessárias para uma boa 

execução do mesmo, de acordo com o programa de trabalhos e os meios apresentados. 

 

 

Data 

 

 

O Director de Serviço  
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Anexo 5 – Impresso utilizado para pedido de autorização à Presidente do DEFI do 

Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

 

 

Ex.mo Senhor 

Director do DEFI do HGSA 

Prof.ª Doutora Margarida Lima 

 

 

 

 

Carina Andreia Amorim Pereira na qualidade de Investigador Responsável, venho por 

este meio, solicitar a Vossa Ex.ª autorização no HGSA o estudo de investigação intitulado 

“A Vivência da Morte de um Familiar no Serviço de Urgência: Expectativas da Família 

face à Intervenção do Enfermeiro”, cujo processo se junta em anexo.  

 

 

Data 

 

 

O Investigador Principal 
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Anexo 6 – Impresso utilizado para pedido de autorização à Comissão de Ética do 

Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Comissão de Ética  

 

 

 

 

Carina Andreia Amorim Pereira na qualidade de Investigador Responsável, venho por 

este meio, solicitar a Vossa Ex.ª autorização no HGSA o estudo de investigação intitulado 

“A Vivência da Morte de um Familiar no Serviço de Urgência: Expectativas da Família 

face à Intervenção do Enfermeiro”, cujo processo se junta em anexo.  

 

 

Data 

 

 

O Investigador Principal 
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Anexo 7 – Impresso utilizado para pedido de autorização ao Presidente do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 

Carina Andreia Amorim Pereira na qualidade de Investigador Responsável, venho por 

este meio, solicitar a Vossa Ex.ª autorização no HGSA o estudo de investigação intitulado 

“A Vivência da Morte de um Familiar no Serviço de Urgência: Expectativas da Família 

face à Intervenção do Enfermeiro”, cujo processo se junta em anexo.  

 

 

Data 

 

 

O Investigador Principal 
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Anexo 8 – Questões clarificadas ao DEFI DO Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

Questões a clarificar: 

 

a) Conforme refiro no projecto, pretendo a colaboração dos enfermeiros responsáveis 

de turno como informantes chave no serviço. Estes ou eu, investigadora principal, 

procederemos a uma abordagem do familiar do falecido no serviço de urgência para 

informar sobre a realização do estudo e perguntar a disponibilidade em participar no 

mesmo. Em caso afirmativo procederemos à identificação do familiar registando o 

seu número de telefone. Posteriormente, eu entrarei em contacto telefónico com o 

familiar identificado para agendar a entrevista e explicitar os objectivos do trabalho. 

Todas as despesas serão custeadas por mim. 

 

b) A realização das entrevistas será sempre efectuada por mim, investigadora principal 

do estudo. Para tal pretendo deslocar-me a casa dos familiares do falecido.  

 

c) Na página 3 segue a alteração sugerida ao Documento de Consentimento Informado. 

 

d) Na página 4 segue o Documento de Informação sobre o estudo para o Participante. 

 

e) De facto na fase das entrevistas não poderei garantir o anonimato dos participantes e 

sim a confidencialidade dos elementos que os identificam (nome, morada, nº de 

telefone). Na elaboração do trabalho escrito e prestação pública das provas para o 

Grau de Mestre será garantido o anonimato dos participantes pois não será feita 

nenhuma referência à sua identificação, sendo atribuídos códigos (por exemplo Sra. 

A, Sr. B). 

 

f) A escolha desse período para realizar a entrevista deve-se ao facto de considerar-

mos ser suficientemente distante do acontecimento traumático para que a pessoa 

entrevistada consiga falar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, não ser demasiado 

distante para que esta ainda se lembre do acontecido e o seu relato possa ser o mais 

pormenorizado possível. Porém consoante a aceitação para a realização do estudo 

podemos chegar à conclusão de que de facto se trate de pouco tempo decorrido 

após o acontecimento e nesse caso procederemos ao seu alargamento. 
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Anexo 9 – Consentimento para contacto telefónico 

 

 

 

CONSENTIMENTO PARA CONTACTO TELEFÓNICO 
 
 

Chamo-me Carina Pereira, sou Enfermeira e estou a fazer um estudo no âmbito do 

Mestrado em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

orientada pela Professora Doutora Maria Aurora Pereira (Professora Coordenadora na 

Escola de Enfermagem do Instituto Politécnico de Viana do Castelo). Este estudo visa 

compreender as expectativas da família do utente que morre num serviço de urgência 

face à intervenção da Enfermagem. Para tal pretendemos realizar entrevistas, que serão 

gravadas, a pessoas que passaram por esta situação. 

 

A informação recolhida será absolutamente confidencial, o que significa que nunca vou 

revelar ou divulgar nada que possa identificar as pessoas que aceitem participar no 

estudo. 

 

Assim, gostaria de o/a poder contactar posteriormente por telefone. Para já, se 

concordar, pedia-lhe que assinasse esta folha na qual declara: 

1. Que cede o seu contacto e morada para posteriormente o abordar e clarificar 

sobre o estudo e questionar sobre a sua aceitação ou recusa em participar no mesmo. 

 

(No caso de a pessoa significativa não poder ou não souber assinar, o consentimento 

deverá ser presenciado por outra pessoa (acompanhante), que o assina.) 

 

Nome da pessoa significativa ou outro acompanhante (se a primeira não souber assinar) 

Assinatura________________________________ DATA____/____/____ 

Nome do investigador principal 

Assinatura________________________________ DATA____/____/____ 
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Anexo 10 – Consentimento Informado 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 

Chamo-me Carina Pereira, sou enfermeira e estou a fazer um estudo no âmbito do 

Mestrado em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

orientada pela Professora Doutora Maria Aurora Pereira (Professora Coordenadora na 

Escola de Enfermagem do Instituto Politécnico de Viana do Castelo). Este estudo visa 

compreender as expectativas da família do utente que morre num serviço de urgência 

face à intervenção da Enfermagem. Para tal pretendemos realizar entrevistas, que serão 

gravadas, a pessoas que passaram por esta situação. 

 

A informação recolhida será absolutamente confidencial, o que significa que nunca vou 

revelar ou divulgar nada que possa identificar as pessoas que aceitem ser entrevistadas. 

 

Assim, gostaria de o/a poder entrevistar. Se concorda, pedia-lhe que assinasse esta folha 

na qual declara: 

1. Que foi esclarecido/a sobre a finalidade e objectivos do estudo, 

2. Que compreendeu a informação que lhe foi dada, teve oportunidade de fazer 

perguntas e as suas dúvidas foram esclarecidas, 

3. Que foi esclarecido/a que pode recusar-se a participar ou interromper a qualquer 

momento a participação no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto, 

4. Que aceita participar de livre vontade no estudo acima mencionado, 

5. Que autoriza a divulgação dos resultados obtidos, garantindo o anonimato. 

 

(No caso de o/a entrevistado/a não poder ou não souber assinar, o consentimento deverá 

ser presenciado por outra pessoa (acompanhante), que o assina.) 

 

Nome do participante no estudo ou acompanhante (se o entrevistado não souber assinar) 

Assinatura________________________________  DATA____/____/____ 

Nome do investigador principal 

Assinatura________________________________  DATA____/____/____ 
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Anexo 11 – Parecer favorável à realização do estudo no Serviço de Urgência do 

Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 
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Anexo 12 – Guião da Entrevista 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Objectivos gerais: 
Compreender as vivências da morte de um familiar num serviço de urgência e os contributos da 

Enfermagem. 

Objectivos específicos 
 

Exemplo de perguntas 
exploratórias 

Observações 

BLOCO 1 - Legitimação da entrevista 
 
- Apresentação inicial; 
- Quebrar “o gelo”; 
- Informar das linhas gerais do trabalho; 
- Assegurar a confidencialidade e o 
anonimato dos participantes; 
- Obter elementos que permitam identificar 
os entrevistados; 
- Motivar o entrevistado para a colaboração. 

 
 
 
Qual a sua idade?  
 
O que faz profissionalmente? 
 
Qual o parentesco com o 
utente que morreu? 
 
 

 
 
- Cumprimentar o/a 
participante. 
 
- Apresentação da 
finalidade e objectivos 
específicos. 
 
- Introduzir temas 
correntes. 

BLOCO 2 – Expectativas face à actuação 
da Enfermagem 
 
 
- Perceber quais as intervenções do 
Enfermeiro junto da família que vivencia a 
morte no serviço de urgência; 
 
 
- Compreender as dificuldades sentidas 
pela família que vivencia a morte no serviço 
de urgência; 
 
 
- Identificar as expectativas da família face à 
intervenção do Enfermeiro aquando da 
morte do seu familiar no serviço de 
urgência. 

Perante a morte do seu 
familiar quais foram as 
intervenções do/a 
enfermeiro/a direccionadas 
para si? 
 
O que gostava que lhe tivesse 
sido dito ou feito pela/o 
enfermeira/o do SU? 
 
Quais as dificuldades que 
sentiu face à situação? 
 
Aquando da morte do seu 
familiar quais as 
necessidades de cuidados de 
Enfermagem ou outras que 
sentiu? 
 
Quais as suas sugestões para 
melhorar o atendimento da 
família que vivencia a perda 
no SU? 

- Identificar os 
contributos de 
Enfermagem que são 
prestados à família 
que vivencia a morte 
no SU. 
 
- Identificar as 
dificuldades sentidas 
pela família. 
 

- Conhecer quais os 
contributos de 
Enfermagem 
desejados pela família 
que vivencia a morte 
no SU. 

 

 

BLOCO 3 – Finalização e agradecimentos 
 
-Agradecer a participação e a 
disponibilização do entrevistado; 
 
- Permitir que o entrevistado acrescente 
algo; 
 
- Agradecimentos. 
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Anexo 13 – O Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

 

 

O SERVIÇO DE URGÊNCIA DO CHP 

 

O Hospital de Santo António tem 210 anos e já teve outras denominações ao 

longo da sua história. Mais recentemente deu-se a fusão com o Hospital Maria Pia e a 

Maternidade Júlio Dinis passando a denominar-se Centro Hospitalar do Porto.  

O Serviço de Urgência da unidade Hospital de Santo António fica situado no pólo 

de construção mais recente do mesmo, no Edifício Dr. Luís de Carvalho. Este serviço dá 

resposta às necessidades dos utentes dos Centros de Saúde de Aldoar, Batalha, Foz do 

Douro, São João e Carvalhosa. Para além disso, atende ainda utentes residentes a Sul 

do Douro até Aveiro e do Nordeste de Portugal, nomeadamente Vila Real, Bragança e 

Amarante. Mais recentemente, viu alargada a sua área de referência, a Gondomar  

e Ramalde. 

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia funcionou no piso 7 do mesmo edifício e 

transitou em Setembro de 2009 para a Maternidade Júlio Dinis, mantendo, no entanto, 

um gabinete de apoio de ginecologia com a presença de médico 24 horas por dia.  

A urgência de otorrinolaringologia funciona no piso da urgência geral mas junto à 

consulta externa. A urgência de oftalmologia encerra às 20 horas e divide o período 

nocturno com o Hospital de São João (15 dias em cada hospital). A urgência de urologia 

encerra às 20 horas.  

Existem 8 equipas de urgência, constituídas por cerca de 40 médicos cada uma, 

aproximadamente um total de 90 enfermeiros (17 por turno), 60 auxiliares de acção 

médica (9 por turno) e 20 administrativos (2 por turno), todos os dias do ano, nas  

24 horas do dia. 

Desde Outubro de 2000, atendendo ao Despacho do Ministério da Saúde  

nº 19124/2005 de 17 de Agosto de 2005, que determinava que todos os hospitais 

integrados no Serviço Nacional de Saúde implementassem um protocolo de triagem, o 

Serviço de Urgência adoptou um sistema de triagem de prioridades, reproduzível e 

sujeito a auditorias contínuas que permite hierarquizar o atendimento – o Sistema de 

triagem de Prioridades de Manchester. 

Este serviço encontra-se totalmente informatizado desde 2004 através da aplica-

ção informática Alert.  

Para trabalhar no serviço de urgência os enfermeiros necessitam de possuir todas 

as competências de enfermeiro generalista, dispostas no artigo 437/91, que regulamenta 
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a carreira de enfermagem, existindo ainda no serviço, enfermeiros especialistas, que 

exercem as funções referidas para essa categoria no artigo mencionado. 

Este serviço funciona 24 horas por dia e encontra-se organizado em diferentes 

áreas assistências conforme se pode observar na imagem seguinte. 

 

 

Figura 3: Representação Esquemática do Serviço de Urgência do CHP 

 
 

Em Março e Abril de 2010, o serviço esteve em obras de reestruturação para 

poder responder com maior eficiência ao acréscimo de afluência resultante do 

alargamento da sua área de referência. Deste modo, esta representação já não 

corresponde totalmente à actual porém, ainda não foi elaborado a nível hospitalar a nova 

representação do SU. 


