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RESUMO 

A advocacia em saúde, através de ações de defesa dos direitos, salvaguarda os interesses das pessoas impedindo que 

estes sejam ignorados e desrespeitados. Os enfermeiros têm uma obrigação ética de defesa de cliente/famílias em situações de 

maior vulnerabilidade. Na equipa de enfermagem o enfermeiro gestor é o responsável pela defesa da segurança e pela qualidade 

dos cuidados de enfermagem mas será que a advocacia é valorizada pelo enfermeiro gestor e pela equipa? 

  Perante esta problemática surge a questão de investigação: Qual a intervenção do enfermeiro gestor na relação de 

agência do enfermeiro com o cliente durante a prestação de cuidados? Método: Foi efetuada uma revisão integrativa 

através da síntese dos resultados de estudos, publicados e indexados à plataforma EBSCO. Resultados: Foram selecionados 

11 estudos, que abordam três áreas temáticas de relevante importância para a relação de agência: o desenvolvimento 

profissional do enfermeiro e a sua intervenção como advogado do cliente, a importância da comunicação e a intervenção do 

enfermeiro gestor para otimização da qualidade dos cuidados. Conclusões: Concluiu-se que os enfermeiros, quanto mais 

especializados maiores a capacidade para ser advogado do cliente. A comunicação eficaz é fundamental na defesa do cliente 

seja ela enfermeiro/cliente ou enfermeiro/equipa multidisciplinar. Os enfermeiros gestores, têm que proporcionar momentos de 

formação e treino sobre a importância da comunicação na defesa do cliente. 
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ABSTRACT 
Health advocacy, through advocacy, safeguards the interests of people by preventing them from being ignored and 

disrespected. Nurses have an ethical obligation to defend clients / families in situations of greater vulnerability. In the nursing 

team, the nurse manager is responsible for the defense of the safety and quality of nursing care, but is the advocacy valued by 

the nurse manager and the team? 

  Faced with this problem, the question of research arises: What is the intervention of the nurse manager in the agency 

relationship of the nurse with the client during the care? Method: An integrative review was performed through the synthesis 

of the results of studies, published and indexed to the EBSCO platform. Results: Eleven studies were selected that address three 

thematic areas of relevant importance to the agency relationship: the professional development of the nurse and his intervention 

as a client advocate, the importance of communication and the intervention of the nurse manager to optimize the quality of care. 

Conclusions: It was concluded that nurses, the more specialized the greater the ability to be advocate of the patient. Effective 

communication is critical in defending the client whether it is a nurse / client or nurse / multidisciplinary team. The nurse managers 

have to provide training and training time on the importance of communication in the defense of the client. 

 
Keywords: Advocacy, clinical nurse, patient 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de gestão traduz-se num processo de coordenação de atividades, com o 

objetivo de alcançar resultados de forma eficiente através da utilização de recursos 

disponíveis e da cooperação de pessoas (Chiavenato, 2002). A sua definição estende-

se como uma arte de pensar, decidir, agir e obter resultados, pelo que o gestor deve 

estar focado no desenvolvimento da sociedade, no empreendedorismo e ser 

facilitador de processos organizacionais (Tomaschewski-barlem, Lunardi, Luiz, 

Barlem, & Marcelino, 2016). A organização entende-se por sua vez, como a forma 

dominante das instituições modernas constituírem uma sociedade altamente 

especializada e interdependente, que se define como um crescente padrão de vida, 

envolvendo a participação de vários colaboradores (Chiavenato, 2002).  

No setor público, na área da saúde, as organizações são consideradas de acordo com 

Rego & Nunes (2010), instituições amplamente complexas, definidas essencialmente 

pelo propósito de prestar cuidados de saúde diferenciados, onde se concentram os 

poderes dominantes na área da gestão em saúde, uma vez que obedecem a um 

conjunto de regras de gestão empresarial que permitem a realização de experiências 

inovadoras. 
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A gestão em saúde comporta inúmeras exigências pelo que a grande missão do 

gestor em enfermagem é garantir a segurança do cidadão, família e comunidade, bem 

como a qualidade dos cuidados prestados (Bastos, 2014). Neste sentido, o enfermeiro 

gestor, pela contiguidade da sua ação, relativamente aos clientes e à equipa é quem 

melhor entende e analisa as necessidades de ambos, bem como o impacto dos 

cuidados prestados. Este detém assim a capacidade estratégica de planear 

adequadamente as respostas que lhe são solicitadas, enquanto promove o trabalho 

em equipa. O presente paradigma orientado para o resultado, assegura que a 

qualidade e segurança dos cuidados prestados aos clientes estejam diretamente 

relacionadas com a qualidade da prática dos enfermeiros na área da gestão (Couto, 

2002).  

Este “skill mix” de saberes encontra-se consagrado no regulamento da competência 

avançada em Gestão (Regulamento n.º 76/2018 publicado no Diário da Republica 

nº21/2018, Serie II de 2018-01-30), no qual se refere que o enfermeiro gestor detém 

um conhecimento concreto e sistematizado, no domínio da disciplina de enfermagem, 

na profissão de enfermeiro e na área da gestão. As competências de gestão em 

enfermagem definem-se como um conjunto de procedimentos, técnicas, e 

competências nessa área de especialização, que incluem como ferramentas de 

trabalho a aplicação de habilidades, de acordo com um conjunto de conhecimentos e 

capacidades especializadas. As competências (planear, organizar liderar e 

coordenar), as funções e os papeis (interpessoal, de informação e de decisão) 

refletem o trabalho do gestor, pelo que é através das habilidades técnicas, concetuais, 

administrativas e relacionais que os administradores executam as funções e 

desempenham as atividades (Mateus & Serra, 2017). 

Assim, o enfermeiro gestor é o responsável pela defesa da segurança e pela 

qualidade dos cuidados de enfermagem, cabendo-lhe a responsabilidade de: 

impulsionar o desenvolvimento profissional dos enfermeiros; desenvolver o processo 

de tomada de decisão com competência relacional, de forma efetiva e transparente; 

e assumir uma atitude ética e de responsabilidade social, centrada no cidadão e na 

obtenção de resultados em saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

     Estão subjacentes na prestação de cuidados e consequentemente na ação do 

enfermeiro gestor os quatro pilares da Teoria Principialista de Beauchamp & 

Childress, (2002): o princípio da autonomia no qual o individuo exerce a sua liberdade 
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de escolha; o princípio da beneficência que diz respeito ao agir em benefício do outro; 

o princípio da não-maleficência no qual é esperado não causar algum tipo de dano ou 

“não lesar” e o princípio da justiça que se baseia no pressuposto ético de tratar cada 

pessoa de forma adequada indo de encontro às suas necessidades.  

     É na interação da relação terapêutica, que o enfermeiro adquire conhecimento 

sobre a saúde de um determinado cliente, o que facilita os objetivos do tratamento tal 

como a defesa das suas necessidades, na relação com o próprio e na relação com a 

restante equipa multidisciplinar (Oliveira & Silva, 2018; Ramos et al., 2018). Surge 

assim o termo de advocacia em saúde. 

 

 

O termo advocacia teve origem no termo latim “advocatus”, relacionado com termo 

advogado, aquele que intercede, defende ou julga a outra pessoa. As discussões 

sobre a advocacia, na área da Enfermagem, tiveram início por volta da década de 

1970, a partir de movimentos sociais que reivindicavam mais autonomia para as 

pessoas, no cuidado à saúde (Cohen & Marshall, 2017). 

A advocacia em saúde engloba ações de defesa de direitos e são aplicáveis à 

salvaguarda dos interesses das pessoas impedindo que os mesmos sejam ignorados 

e desrespeitados. A advocacia é vista com um processo que mobiliza o apoio para 

uma causa, de modo a provocar mudanças favoráveis, por meio de parcerias, com 

indivíduos ou grupos, que possuem objetivos comuns (Tomaschewski-Barlem et al., 

2016). 

 

 

Uma vez que os enfermeiros são os que mais próximos, e mais tempo passam com o 

cliente, então estes são os mais indicados para desempenhar este papel. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com a ANA (American Nurses 

Association) citado por Oliveira & Silva (2018) a advocacia é inerente à prática de 

enfermagem, uma vez que os princípios como o respeito dos direitos humanos, do 

direito à vida e à dignidade humana são inerentes à prática profissional. Os 

enfermeiros têm uma obrigação ética de defesa de indivíduos e famílias vulneráveis 

em diferentes contextos e em sistemas de saúde hierárquicos, pois a advocacia 

reconhece que tantos os indivíduos quanto as famílias, em situações de maior 
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vulnerabilidade, necessitam de alguém que os defenda quando não são capazes de 

falar por si mesmos ou quando suas vozes não são escutadas (Oliveira & Silva, 2018; 

Ramos et al., 2018). 

Por outro lado, a advocacia em saúde, também se relaciona com a justiça social, uma 

vez que permite a construção de ações e políticas que visam reduzir iniquidades, 

caracterizadas por condições de vida relacionadas à distribuição desigual de poder, 

rendimento e recursos entre países, grupos sociais e pessoas (Andrade, 2012; Luz, 

2018). Segundo os mesmos autores, é uma iniciativa poderosa para promover a 

melhoria das condições de vida e saúde, mas exige dos profissionais de saúde uma 

ação orientada pelos princípios norteadores da justiça e da equidade.  

Na prática clinica, o enfermeiro com conhecimento e domínio da área em que atua é 

capaz de influenciar a equipa multidisciplinar com habilidades naturalmente adquiridas 

e argumentos que efetivam a advocacia do cliente. Porém, estas competências e 

conhecimentos precisam ser reforçados, ao longo da formação contínua, pois é 

necessário manter os conhecimentos atualizados, nas diversas aéreas para poder 

defender o cliente (Ramos et al., 2018).  

 

 

Como elementos facilitadores da prática da advocacia em enfermagem destacam-se 

a componente ética e moral da profissão tal como o respeito pelo cliente, a posição 

fulcral do enfermeiro na interação multidisciplinar, a relação do 

enfermeiro/cliente/família, a comunicação e o diálogo, com o cliente e com as 

diferentes intervenientes no processo de saúde (Luz, 2018). 

Muitas vezes, o cliente vulnerável necessita que os profissionais atuem como um elo 

entre ele e os serviços de saúde; além disso, ressalta-se o papel do enfermeiro como 

conselheiro e advogado, numa perspetiva de “advogar pela causa” como uma arte e 

uma ciência. A ação de advocacia inclui o ato de informar e educar os clientes, com 

vista à sua capacitação e “empowerment” (Oliveira & Silva, 2018). 

Os enfermeiros, como pilar das instituições de saúde têm um papel chave no apoio a 

clientes e familiares, de modo a alcançar os melhores resultados em saúde, e ao 

mesmo tempo otimizar as práticas organizacionais (Andrade, 2012). Para tal é 

necessário que a comunicação enfermeiro/cliente/família seja efetuada de forma 

eficaz. 
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A comunicação é um processo de troca e partilha de informação colocando em comum 

sentimentos e emoções entre os intervenientes (Phaneuf, 2005). 

 Nas organizações a comunicação eficaz é fundamental para atingir os objetivos a que 

se propõem, constituindo uma prioridade a existência de uma comunicação 

interpessoal clara e eficaz, que proporcione um melhor relacionamento entre os 

intervenientes para se atingir um resultado positivo para o cliente (Chiavenatto, 2004; 

Devesa, 2016). 

 

 

Na enfermagem, a comunicação faz parte do dia-a-dia das funções do enfermeiro e é 

considerada um instrumento básico fundamental quer no cuidado ao cliente, no 

atendimento à família ou nas relações com a equipa de trabalho (Phaneuf, 2005). 

Se existir uma barreira a uma comunicação eficaz, existe muitas vezes a intimidação 

e a desmoralização, não só dos intervenientes no processo de comunicação como 

também de quem assiste à ocorrência (Kimes, Davis, Medlock, & Bishop, 2015). 

Dentro das organizações existe uma forte insistência dos líderes para neutralizar os 

problemas de comunicação e para que esta se faça de forma eficaz, pois interações 

negativas dificultam a comunicação entre os membros da equipa e aumenta a 

probabilidade da ocorrência de erros, colocando em causa a segurança do cliente 

(Kimes et al., 2015). 

 

Segundo Torke et al., (2016), a presença de um enfermeiro interlocutor entre a equipa 

de cuidados e os familiares ajuda-os estes últimos a perceber a situação clínica e a 

participar ativamente nos cuidados e no processo de tomada de decisão. Os 

enfermeiros, ao comunicarem eficazmente com os clientes/famílias conseguem 

distinguir-se e ser líderes nos cuidados centrados ao cliente(Bell, 2016). 

É nesta capacidade de comunicação e na liderança de cuidados, em que existe uma 

“relação de agência” enfermeiro/cliente, na qual o enfermeiro desempenha o papel de 

advogado do cliente, que surge a presente revisão integrativa da literatura.  

Assim, este estudo tem como objetivo geral identificar a intervenção do enfermeiro 

como gestor na relação de agência, assegurando os interesses do cliente. 
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METODOLOGIA  

 

Através do método de pesquisa de prática Baseada na Evidência, foi elaborada uma 

revisão integrativa que teve como premissa a seguinte pergunta de partida: Qual a 

intervenção do enfermeiro gestor na relação de agência do enfermeiro com o cliente 

durante a prestação de cuidados? 

Fontes de dados: estudos publicados e indexados à plataforma eletrónica EBSCO.  

Operador booleano: and.  

Descritores Mesh (2019): Advocacy, clinical nurse, patient. 

Desenho do estudo - Foram englobados estudos de natureza qualitativa, quantitativa 

e mistos, nos quais o fenómeno remeta para a relação de agência, publicados entre 

2013 e 2019 e que possuíssem texto integral. 

Critérios de exclusão: Artigos não indexados à base de dados da pesquisa, artigos 

sem texto integral, artigos não gratuitos e artigos com ausência de relação objetiva 

entre o objeto de estudo e os resultados obtidos. 

Estratégia de pesquisa: utilizando os descritores mencionados e os limitadores do 

estudo, foi realizada a pesquisa, e foram abrangidos 25 estudos. Numa primeira 

análise foi feita a leitura dos títulos e foram excluídos 7 artigos, 6 cujos títulos não se 

enquadravam no fenómeno do estudo e 1 que se encontrava repetido. Numa segunda 

fase, foi feita a leitura dos resumos e excluímos 4 artigos, uma vez que estes não 

possuíam resumo e eram artigos de opinião sem metodologia científica evidenciada. 

Dos 14 artigos até aqui selecionados foi realizada uma leitura mais aprofundada e 

foram excluídos 3, 2 que não respondiam à pergunta de partida e 1 que explicava a 

aplicação de um programa, sem ter resultados na aplicação. 

Obtiveram-se assim 11 artigos que foram incluídos no estudo. São eles: 1 estudo de 

caso, 1 estudo fenomenológico, 1 estudo exploratório prospetivo misto, 1 estudo 

prospetivo transversal, 1 estudo descritivo transversal, 1 estudo quase experimental, 

1 artigo de opinião e 4 estudos qualitativos. 
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Figura 1: Fluxograma de critérios de seleção dos estudos 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os artigos foram avaliados de acordo com as grelhas de avaliação de qualidade 

metodológica de Joanna Briggs, (2017). Os resultados são apresentados na tabela 

seguinte:  

Referência Tipo de estudo Qualidade Metodológica 

JBI 

(Mackinson et al., 2018) Estudo de Caso 75% 

(Núñez, Reinoso, Raies, & 

Fuentes, 2017) Estudo fenomenológico 100% 

(Monterosso, Platt, 
Krishnasamy, Yates, & 

Bulsara, 2016) 

Exploratório prospetivo misto 
(qualitativo e quantitativo) 

80% 

(Watson & October, 2016a) Estudo prospetivo transversal 100% 

(Tariman et al., 2016) Estudo descritivo transversal 80% 

(Pasek & Licata, 2016) Estudo quase-experimenta 55% 

(Bailey  BN, Trad  BN, MHIM, 

Kastelan  BScN, RN, MSN, & 
Lamont  RN, RMN, MN 

(Hons), 2015) 

Opinião 83% 

(Kimes, Davis, Medlock, & 
Bishop, 2015) Qualitativo 100% 

(Howell, Hardy, Boyd, 

Roman, & Johnson, 2014) Qualitativo 90% 

(Lamb et al., 2013) Qualitativa 80% 

(van Brummen & Griffiths, 
2014) Qualitativo 80% 

Tabela 1: Classificação dos artigos incluídos para análise, por níveis de evidência (JBI) e qualidade 

metodológica.    
Fonte: Elaboração Própria 

 

Após esta avaliação verificou-se que os artigos se situavam entre os 55% e os 

100% de concordância e decidiu-se incluir todos os artigos. Apesar de existir um 

estudo com um valor significativamente inferior (55%) foi decidido que este seria 

incluído, uma vez que, esta percentagem se encontrava acima dos 50% e porque este 

é um estudo com elevado nível de evidência (2), o que significa ser um bom estudo 

para inclusão (Joanna Briggs Institute, 2013). 
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RESULTADOS  
 

 
Artigos 
(autores, 
data, local) 

 
Participantes 

 
Intervenções 

 
Outcomes 

 
Desenho 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Macki
nson 
et. al. 
(2018) 

 
 

USA 

 
 
 
 
3 Enfermeiros  
      
77 Clientes, da 
unidade de 
cuidados 
intensivos de 
um centro 
médico 

 
 Aplicação de um projeto de 
enfermagem numa unidade 
de cuidados intensivos, na 
qual os participantes 
contribuíram com a sua 
experiência clinica e 
conhecimentos, com o intuito 
de desenvolver 
competências que otimizem 
os cuidados prestados.  
 
Criado um modelo de 
consultor, que permite 
redesenhar os cuidados de 
saúde e envolver os 
enfermeiros da UCI, de 
forma a torná-los líderes.  

 
Desenvolvimento formal do papel de 
consultor do projeto de enfermagem, que 
coloca a experiência e os conhecimentos dos 
enfermeiros que trabalham na UCI, no centro 
das iniciativas de qualidade de forma a 
melhorar o atendimento aos clientes. 
Diferenciação dos diferentes tipos de 
enfermeiro: Enfermeiro especialista; 
Enfermeiro Líder; Enfermeiro 
Campeão/Modelo – que vai além da 
cabeceira do cliente, estabelecendo uma 
relação de ajuda/ “advogado” do cliente. 
Através deste projeto os enfermeiros 
afirmam-se como um reforço dentro da 
organização, resultando em medidas 
sustentáveis para melhorar a qualidade dos 
cuidados. 
5 anos após a aplicação do projeto, a 
avaliação do desenvolvimento demonstra 
que a liderança é uma competência 
acrescida pelos enfermeiros, melhorando os 
cuidados de saúde e redesenhando o 
sistema de saúde.  

      
 
 
 
 
 
Estudo de 

caso 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 

Núñez 
et. al. 
(2017) 

 
 

Chile 

 
 
 
9 Enfermeiros 
orientadores 
de alunos 
(último 
estágio) do 
Hospital de S. 
Tiago do Chile 

 
Entrevistas 
 
 

 
Significado de enfermagem (4 categorias): 
1- vocação e gratificação 
2- desafio pessoal e profissional 
3- grande responsabilidade 
4- transmissão de experiência 
A orientação clinica é uma experiência 
relevante na vida profissional dos 
enfermeiros e implica a superação de 
desafios e a autoformação, entregando o 
melhor de si mesmo, com a finalidade da 
formação de futuros profissionais preparados 
integralmente para a prática de enfermagem.  

 
 
 
 

Estudo 
Fenomeno

lógico 
 
 
  

 
 
 
 
 
3 

 
 
Monte
rosso 
et. al. 
(2016) 

 
 

Austrá
lia 

 
 
18 
Enfermeiros 
especialistas 
em 
coordenação 
de utentes 
oncológicos  

 
Validação da Escala de 
Atividade do Praticante de 
Enfermagem Evercare. 
Revalidação da escala em 
SRAQ. 
Pesquisa. 
Entrevista semi estruturada. 

 
41% Dos enfermeiros interpretou a 
comunicação entre o cliente/família e um 
profissional de saúde.   
59% Dos enfermeiros especialistas forneceu 
aos clientes e famílias estratégias para fazer 
perguntas, ou levantou questões, durante 
uma consulta com um profissional de saúde. 
65% Atuou como responsável pela 
continuidade dos cuidados aos clientes. 
 
 

 
 

Exploratóri
o 

prospetivo 
misto  

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
Watso

n & 
Octob

er 
(2016) 

 
 

USA 

 
 
 
 
47 
Enfermeiros 
 

 
 
 
Gravações áudio  
Entrevista 
 
 

 
A maioria das enfermeiras considerou 
importante frequentar as reuniões com a 
família, mas identificou a carga de trabalho 
como uma barreira. 
As enfermeiras desempenham um papel 
importante na discussão da situação clinica e 
no fornecimento de informação ao cliente, 
suporte emocional e advocacia. 
Fornece uma perspetiva única do cliente 
cuidado, o que pode ser uma mais valia do 
enfermeiro como defensor do paciente e da 
família, apoiando tanto a família como o 
medico.   
Os enfermeiros são um canal crítico para 
passar informações junto a outros 

 
 
 
 

Estudo 
prospetivo 
transversa

l 
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profissionais, incluindo médicos, e transmitir 
mensagens consistentes. 
 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Tarim
an et. 

al. 
(2016) 

 
 

USA 

 
30 
Enfermeiros 
na área da 
oncologia: 
maioria do 
sexo feminino, 
com idade 
entre os 40-59 
anos, e 
experiência 
profissional> 
10 anos  

 
Convocatórias por mail. 
Realizadas entrevistas com 
perguntas abertas gravadas 
em áudio e posteriormente 
transcritas. 
Analisadas as perguntas de 
forma a garantir a proteção 
dos participantes e a sua 
confidencialidade. 
 

 
As entrevistas forneceram dados sobre o 
papel contemporâneo das enfermeiras 
(educação do paciente, advocacia e gestão 
dos efeitos colaterais do tratamento) nas 
diferentes fases do processo compartilhado 
de decisão terapêutica do cliente oncológico. 
Os níveis de conhecimento das enfermeiras 
na área da oncologia influenciam o grau de 
participação no processo compartilhado de 
decisão terapêutica.  
O papel da enfermagem na área da 
oncologia pode ser complicado e requerer 
flexibilidade. 
 

 
 

Estudo 
descritivo 
transversa

l 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Pasek 

& 
Licata 
(2016) 

 
 

USA 

 
 
 
150 
Enfermeiros 
pediátricos da 
unidade de 
cuidados 
intensivos 

 
 
Aplicação aos enfermeiros 
da Family Nurse Careing 
Belief Scale (FNCBS). 
Os enfermeiros do PAGER 
receberam educação em 
contexto de crise. 
 
 

 
O FNCBS é um instrumento do tipo Likert 
com 25 itens. O Cronbach foi estimado em 
0,81 o que indica que o FNCBS tem 
consistência interna e reflete discriminações 
em níveis de construção dos cuidados 
sensíveis à família. 
Os líderes do PAGER definiram os 
enfermeiros com melhor pontuação para 
realizarem o cuidado à família com itens de 
90%. 
Apresentam melhores scores os FNCBS de 
enfermeiros com uma pré-estabilidade de 2 
anos de educação (P <0,05), sugerindo que 
os enfermeiros com maior grau em 
enfermagem podem ter tido mais exposição 
a alguns dos conceitos complexos.  
Os enfermeiros PAGER melhoraram o 
atendimento das famílias de crianças que 
vivenciaram episódios de reanimação 
cardiopulmonar e servem de modelo para a 
prestação de cuidados sensíveis às famílias 
durante a crise. 
      

 
 
 

 
 

Estudo 
quase-

experimen
tal 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Bailey  
et. al. 
(2015) 

 
 

Austrá
lia 

 
 
 
 
 
3 
Coordenadore
s de cuidados 
neuro-
oncológicos 

 
 
Reuniões estruturadas 
Conversas telefónicas 
Correspondência por email 
 
 
 

 

A defesa do cliente é fundamental nos 
cuidados. Estes clientes e cuidadores 
possuem deficits comportamentais e 
cognitivos, pelo que se sentem muitas vezes 
desamparados e a necessitarem de apoio. 
A advocacia envolve o apoio aos cuidadores 
que se encontram envolvidos na 
problemática e nos desafios inerentes ao 
cuidar de clientes.   
Os enfermeiros estão posicionados de 
maneira ideal para ser defensores, pelo que 
é um aspeto muito gratificante, pois o 
enfermeiro escuta os clientes e avalia as 
suas necessidades, comunicando-o à 
restante equipa médica de modo a que 
pacientes atinjam seus objetivos pessoais. 
Advogar por alguém requer familiarização do 
paciente o mais cedo possível, antes que 
ocorram déficits neurológicos graves e / ou a 
comunicação se deteriora.  
Com este conhecimento podemos melhorar 
defesa do cliente em relação ao que é 
realmente importante para eles e não ao que 
pensamos ser importante.  
A relação que os NOCCs têm com os 
pacientes baseia-se na confiança e empatia, 
pelo que a defesa do paciente é amplamente 
aceite como central para a profissão de 
enfermagem.  
 

 
 
 

 
 

Artigo de  
Opinião 
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8 

 
 
Kimes, 
Davis, 
Medlo
ck, & 

Bishop 
(2015) 

 
 

USA 
 
 

15 
Enfermeiros 
de duas 
comunidades 
sem fins 
lucrativos com 
bacharel e/ou 
licenciatura 
em 
enfermagem, 
com um 
mínimo 5 anos 
de experiência 
na área 
médico-
cirúrgica 
 

Formulário narrativo com 
perguntas abertas  
 
 

A comunicação é essencial em cuidados de 
saúde e a sua falta é muitas vezes causa raiz 
de erros de cuidados de saúde. 
É responsabilidade do enfermeiro defender o 
cliente. No entanto muitas vezes estes 
sentem ser um aborrecimento para o médico, 
quando o contactam para assistência ao 
cliente e sentem-se desrespeitadas e 
desvalorizadas pelos médicos, no que 
respeita aos seus conhecimentos e a 
importância da sua intervenção nos 
cuidados.  
Os educadores e líderes devem preparar os 
enfermeiros através de treino e educação 
sobre a importância da comunicação e 
defesa do paciente.  
 O treino em habilidades de comunicação 
pode ter um impacto positivo nos resultados 
dos clientes, incluindo a sua segurança. E 
fortalece a interdisciplinaridade. 
Sugerir padrões comportamentais e de 
educação sobre comunicação eficaz para 
cada nível de cuidado pode melhorar a 
corrente médico- enfermeiro- cliente. 
 

 
 

Estudo 
Qualitativo 

 
 
 
9 

 
 
Howell 
et. al. 
(2014) 

 
UK 

 
 
34 Utentes 
idosos e  
Enfermeiras 
Especialistas 
 

 
Observação direta dos 
enfermeiros durante 38 
interações com 34 pacientes. 
Foram gravadas as 
interações enfermeiro/ 
cliente. 

 
Os enfermeiros prestaram cuidados 
multifacetados, e atuaram como pontos de 
ligação entre diferentes profissionais. Têm o 
papel de planear antecipadamente os 
cuidados. 
Os enfermeiros têm que possuir um 
conhecimento abrangente, necessário para 
abordar as preocupações multifacetadas 
manifestadas pelo cliente/família. 
 

 
 
 

Estudo 
Qualitativo 

 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 

 
Lamb, 
et. al. 
(2013) 

 
 

UK 

 
2054 
Colaboradores 
de Equipas 
Multidisciplinar
es (médicos, 
enfermeiros e 
outros 
profissionais 
de saúde); 
coordenadore
s das Equipas 
multidisciplinar
es e pessoal 
não clínico  
 

 
Inquérito Nacional da Equipa 
de ação de luta contra o 
cancro 
 
 

 

 È importante para o trabalho em equipa na 
enfermagem: as habilidades não técnicas, o 
suporte organizacional, o bom 
relacionamento entre os membros da equipa; 
o registo de discordâncias (partilhando-as 
com os clientes), a importância das 
informações fornecidas ao cliente para a 
tomada de decisão; o papel central dos 
especialistas clínicos em enfermagem como 
defensores do cliente, complementando o 
papel dos médicos. 
É importante definir quem deve representar o 
cliente e os seus interesses na equipa. 
Os enfermeiros, em virtude da sua habilidade 
em colher e assimilar informações centradas 
no cliente, devem ter um papel central na 
tomada de decisão clínica da equipa 
multidisciplinar. 
Os clientes só devem ser representados na 
equipa por enfermeiros que os conhecem 
bem. 
O especialista em enfermagem é o membro 
preferido da equipe para representar o cliente 
nas reuniões, mas o consultor/cirurgião 
assistente e outros membros da equipa 
também têm este dever. 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estudo 
Qualitativo 
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Tabela 2: Resultados dos estudos 
 Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

Nos estudos selecionados, verificou-se que em todos eles os participantes são 

enfermeiros. Para além dos enfermeiros, existe um estudo que tem como 

intervenientes clientes da UCI e um outro que tem como participantes médicos e 

outros profissionais de saúde. 

Após análise dos estudos, os resultados, foram agrupados em três áreas 

temáticas todas elas de importância relevante para a relação de agência “Advocacy” 

do enfermeiro com o cliente: o desenvolvimento profissional do enfermeiro e a sua 

intervenção como advogado do cliente, a importância da comunicação e a intervenção 

do enfermeiro gestor para otimização da qualidade dos cuidados. 

 

 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 Van 
Brum
men & 
Griffith

s 
(2013) 

 
 

UK 

 
 
4 Enfermeiras 
de Cuidados 
Paliativos e 4 
Enfermeiras 
Parteiras 
 

 
 
Entrevista de 30 a 50 
minutos gravadas  

 
A medicalização dos cuidados existe em 
ambos os extremos do continuum da vida. 
Foi formada uma categoria central, 
constituída por médico e enfermeiro 
trabalhando para combater a patologização 
do nascimento e da morte que ilustra os 
processos sociais para combater a 
medicalização do cuidado.  
Consideram importantes, as memórias do 
viver para os envolvidos em ambas as 
extremidades continuum da vida e, enfatizam 
a importância de prestar cuidados 
adequados e apoio de forma holística. 
Os participantes sentem-se insatisfeitos com 
o nível de cuidado que seus clientes 
recebem. 
Referem que os enfermeiros têm que passar 
mais tempo com o seu cliente e Cuidados 
holísticos.  
Devem ser encorajados a trabalharem em 
conjunto com seus colegas médicos e 
profissionais de saúde, existindo a 
complementaridade de papeis. 
È essencial que seja alcançado um equilíbrio 
entre o uso da tecnologia biomédica e a 
prestação de cuidados holísticos no que diz 
respeito ao nascimento e à morte. 
Os enfermeiros, quer no início, quer no fim de 
vida, assumem o papel de defensor para 
assegurar que os interesses dos clientes 
estão em primeiro plano, muitas vezes 
levando a conflitos com os médicos. 

 
 
 
 
 
 

 
Estudo 

Qualitativo 
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Desenvolvimento profissional do enfermeiro/intervenção como advogado 

do cliente 

Tendo por base a análise dos artigos, todos referem que a relação de agência é 

uma das intervenções essenciais dos enfermeiros na relação que este estabelece com 

o cliente/família, sendo a defesa do cliente fundamental na prestação de cuidados.  

É responsabilidade do enfermeiro defender o cliente, sendo que advogar por 

alguém requer familiarização com a pessoa e com a sua situação. Com este 

conhecimento podemos melhorar defesa do cliente em relação ao que é realmente 

importante para eles e não em relação ao que pensamos ser importante (Bailey  BN, 

Trad  BN, MHIM, Kastelan  BScN, RN, MSN, & Lamont  RN, RMN, MN (Hons), 2015; 

Kimes, Davis, Medlock, & Bishop, 2015). 

É na interação da relação terapêutica, que o enfermeiro adquire conhecimento 

sobre a saúde de um determinado cliente, o que facilita os objetivos do tratamento tal 

como a defesa das suas necessidades, na relação com o próprio e na relação com a 

restante equipa multidisciplinar (Howell, Hardy, Boyd, Roman, & Johnson, 

2014;Oliveira & Silva, 2018; Ramos et al., 2018).  

Embora todos os estudos tenham como participantes enfermeiros, existem 

diferenças quer no desenvolvimento profissional dos participantes quer nas áreas de 

atuação. Constatou-se que foi efetuada uma diferenciação dos enfermeiros nas 

categorias de enfermeiro especialista, enfermeiro gestor/líder e enfermeiro de 

cuidados gerais. 

Apesar da diferenciação, qualquer que seja a categoria, os enfermeiros afirmam-

se como um reforço dentro da organização, resultando em medidas sustentáveis para 

melhorar a qualidade dos cuidados (Mackinson et al., 2018). No entanto o especialista 

em enfermagem é o membro de referência para participar nas reuniões da equipa 

multidisciplinar (Lamb et al., 2013). Os enfermeiros com categoria mais elevada são 

mais expostos a conceitos e a situações mais complexas, no que respeita à advocacia 

em saúde (Pasek & Licata, 2016). Na prática clinica, com a experiencia profissional e 

as competências acrescidas, o enfermeiro desenvolve novas capacidades e supera 

mais facilmente os desafios, tanto a nível pessoal como profissional. A formação 

constante, assume assim, um papel primordial, na prática da enfermagem, e na 

advocacia do cliente (Núñez, Reinoso, Raies, & Fuentes, 2017). 
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O desenvolvimento da capacidade de advocacia de acordo com a experiência 

profissional remete para o modelo de aquisição de competências de Patricia Benner. 

No último estadio esta autora classifica como perito, o enfermeiro que ao ser detentor 

de uma enorme experiência, compreende de maneira intuitiva cada situação no seu 

todo e focaliza-se no aspeto predominante do problema em detrimento de aspetos 

menos relevantes. É um profissional flexível, com um nível elevado de adaptabilidade, 

agindo rapidamente e em conformidade com a situação/ação (Benner, 2001). 

Apesar destes estudos referenciarem que quanto maior a categoria melhor será 

o desempenho na defesa do cliente, estudos realizados com enfermeiros de cuidados 

gerais em diferentes serviços referem que os enfermeiros estão posicionados de 

maneira ideal para ser defensores e é um aspeto muito gratificante, pois o enfermeiro 

escuta os clientes e avalia as suas necessidades. O papel dos enfermeiros de 

oncologia na educação do cliente, advocacia e gestão de efeitos colaterais da 

medicação contribui significativamente para o bem-estar do cliente e para a 

minimização da ansiedade (Bailey  BN et al., 2015; Pasek & Licata, 2016; Tariman et 

al., 2016; Watson & October, 2016). 

 

Importância da Comunicação enfermeiro/cliente/ equipa 

Diretamente relacionada com a advocacia em enfermagem surge a comunicação, 

seja a comunicação enfermeiro/cliente ou a comunicação enfermeiro equipa 

multidisciplinar. 

E essencial uma comunicação eficaz com o enfermeiro/cliente para que este 

possa conhecer melhor o seu cliente e para que lhe possa fornecer as informações 

necessárias, aumentado o conhecimento e incentivando a sua participação na tomada 

de decisão. Num estudo de Monterosso et al, (2016), esta foi referenciada como 

fundamental na relação cliente/enfermeiro e, quando eficaz, é responsável por uma 

boa qualidade na continuidade de cuidados. A comunicação é essencial em cuidados 

de saúde e a sua falta é muitas vezes causa raiz de erros de cuidados de saúde. Para 

que os enfermeiros comuniquem de forma eficaz é necessário que estes sejam 

treinados e educados para a importância da comunicação na defesa do cliente. O 

treino em habilidades de comunicação pode ter um impacto positivo nos resultados, 

incluindo a segurança do cliente (Kimes et al., 2015; Monterosso, Platt, Krishnasamy, 
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Yates, & Bulsara, 2016). Como refere Phaneuf (2005: 12) “as pessoas têm que ser 

olhadas com os olhos do coração”. 

Não menos importante surge a comunicação enfermeiro/equipa multidisciplinar. 

Os enfermeiros são um canal crítico para passar informações junto a outros 

profissionais, incluindo médicos (Bailey  BN et al., 2015). É responsabilidade do 

enfermeiro defender o cliente, no entanto muitas vezes estes sentem-se 

desrespeitados e desvalorizados pelos médicos, no que respeita aos seus 

conhecimentos e à importância da sua intervenção nos cuidados (Kimes et al., 2015). 

Apesar desta desmotivação, a comunicação na equipa multidisciplinar tem que ser 

eficaz de modo a que a mensagem a transmitir seja clara e que o enfermeiro seja 

capaz de defender os reais interesses do cliente, fortalecendo a interdisciplinaridade 

(Kimes et al., 2015; Monterosso et al., 2016). 

  Os enfermeiros desempenham assim, um papel importante na discussão da 

situação clinica e no fornecimento de informação ao cliente, suporte emocional e 

advocacia. São estes profissionais que têm informação suficiente que fornece uma 

perspetiva única do cliente cuidado, que é uma mais-valia do enfermeiro como 

defensor do cliente e da família (Bailey  BN et al., 2015). 

Para que efetivamente essa comunicação seja eficaz Kimes (2015) sugere que as 

organizações desenvolvam padrões comportamentais e de educação sobre 

comunicação eficaz para cada nível de cuidado de forma a melhorar a corrente 

médico- enfermeiro- cliente. 

 

Intervenção do Enfermeiro gestor e Otimização da qualidade cuidados 

Numa última área temática, verificou-se que a intervenção do enfermeiro gestor 

na equipa assume uma importância relevante nesta relação de agência. A liderança 

da equipa é uma competência acrescida adquirida para melhorar os cuidados de 

saúde, redesenhando o sistema de saúde (Mackinson et al., 2018). É o enfermeiro 

gestor/líder que tem a responsabilidade de preparar os enfermeiros da equipa para 

esta “relação de agência”, treinando-os e educando-os para a importância da 

comunicação de defesa do cliente (Kimes et al., 2015). Não menos importante é a 

orientação clinica de alunos que, por um lado é relevante para a experiência 

profissional do enfermeiro, obrigando-o a realizar algum tipo de autoformação na área 

da comunicação, e por outro lado prepara os futuros enfermeiros nestas técnicas de 
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comunicação para o estabelecimento da relação de agência no futuro (Núñez et al., 

2017). 

É também da responsabilidade do enfermeiro gestor/líder a sugestão de padrões 

comportamentais e técnicas de comunicação eficaz, na equipa de enfermagem, para 

que o enfermeiro na sua prática seja advogado do cliente e assuma também ele o 

papel de gestor de caso na relação com o cliente (Kimes et al., 2015; van Brummen 

& Griffiths, 2014). 

Van Brummen & Griffiths (2014) defendem ainda que é necessário desenvolver 

medidas, no seio da equipa, para permitir aos enfermeiros passar mais tempo com o 

cliente/família, facilitando assim a prestação de cuidados holísticos. 

Para além destes aspetos o enfermeiro gestor tem ainda a importante função de 

manter o bom relacionamento entre os membros da equipa, pois existindo bom 

relacionamento e um bom suporte organizacional, a defesa do cliente é privilegiada  

(Lamb et al., 2013). 

 
 

CONCLUSÃO 

Após análise e discussão dos artigos conclui-se que o enfermeiro é o profissional 

identificado como capacitado para a defesa do cliente, no seio da equipa 

multidisciplinar. 

Foram consideradas três áreas temáticas todas elas de importância relevante 

para a relação de agência “Advocacy” do enfermeiro com o cliente: o desenvolvimento 

profissional do enfermeiro e a sua intervenção como advogado do cliente, a 

importância da comunicação e a intervenção do enfermeiro gestor para otimização da 

qualidade dos cuidados. 

Quanto maior é a categoria e mais especializados os enfermeiros são, maior é a 

complexidade de problemas e maior a capacidade para ser advogado do cliente. 

A comunicação eficaz é fundamental na defesa do cliente seja ela 

enfermeiro/cliente ou enfermeiro/equipa multidisciplinar. 

Relativamente aos enfermeiros gestores, estes têm que proporcionar momentos 

de formação e treino sobre a importância da comunicação na defesa do cliente. 

Respondendo à pergunta inicial da investigação considera-se que a intervenção 

do enfermeiro gestor é fomentar uma comunicação eficaz entre os membros da equipa 

http://journalofagingandinnovation.org/
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e enfermeiro/cliente, proporcionando momentos de formação e treino para o 

desenvolvimento de habilidades comunicacionais. É necessário manter o bom 

relacionamento no seio da equipa e é necessário proporcionar momentos para que os 

enfermeiros passem mais tempo com os clientes. 

Assim, o enfermeiro gestor tem um papel ativo na relação de agência (advocacy) 

do cliente. 

  

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Foram consideradas algumas limitações aquando da sua elaboração. Em 

primeiro lugar o termo utilizado (advocacia) não é utilizado na maior parte das vezes 

em língua portuguesa, dificultando a pesquisa. A maior parte dos estudos encontrados 

referem-se a estudos na área da oncologia, sendo esta a área onde a advocacia está 

mais desenvolvida e a área com mais bibliografia. Quando se fala em advocacia na 

gestão de cuidados, existe alguma dificuldade na aquisição de bibliografia, existindo 

ainda pouca informação.  
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