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O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO E A 
MEDUSA DE CARAVAGGIO 
 

 

O processo de envelhecimento é naturalmente 

uma realidade biológica, psicológica e social, 

com composições específicas em cada 

sociedade (Lange et al., 2009). Viña, Borrás e 

Miquel (2007) definem envelhecimento em 

quatro dimensões: o envelhecimento universal 

(fenómeno associado que ocorre em diferentes 

graus a todos os indivíduos de uma espécie); o 

envelhecimento intrínseco (que remete para o 

facto de a origem do envelhecimento ter causas 

endógenas, não dependendo portanto de fatores 

extrínsecos); o envelhecimento progressivo (as 

alterações ocorrem progressivamente ao longo 

dos ciclos de vida) e o envelhecimento de 

deterioração (este fenómeno é descrito quando a 

pessoa o considera como um processo nefasto).  

 

Considerando os trabalhos de Fonseca e Lopes 

(2016) estes, definiram o conceito de 

envelhecimento como um processo de 

alterações progressivas ocorridas ao nível 

biológico (mutação dos fatores genéticos com o 

aumento da idade, perda de homeostase, 

diminuição da massa muscular e força), 

psicológico (alteração na aprendizagem social, 

perda de funcionalidade cognitiva e de qualidade 

de vida) e sociológico (alteração do papel na 

sociedade e no seio familiar), com repercussões 

ao nível da funcionalidade e da alteração dos 

processos de vida e tomadas de decisão 

autónomas dos idosos. 

 

Fenómeno populacional recente o 

envelhecimento é desconhecido por todos, só 

muito recentemente as multinacionais e os 

grupos privados e organizações governamentais, 

começaram o estudo deste fenómeno. Optando 

por uma positividade que faz encher o olho do 

conceito do envelhecimento ativo, tem-nos 

ajudado a sair da época do obscurantismo ao 

nível do envelhecimento.   

 

Em relação ao conhecimento profundo sobre o 

envelhecimento, vivemos na época de 

Michelangelo Merisi (Caravaggio), nos 

primórdios do seculo XVII, baseado num 

fundamentalismo do conhecimento das 

sociedades atuais, que não estão preparadas 

para lidarem como envelhecimento na sua 

ascensão da palavra.  

 

Uma Europa envelhecida, um Portugal 

europeizado, pobre, com parcos recursos, com 

uma cisão interna entre o interior de velhos e o 

litoral de famílias mais jovens, reféns do setor 

imobiliário, permite observar um deserto de 

ideias em relação ao nosso futuro. 

  

Na analogia com a “medusa” de Michelangelo 

Merisi (Caravaggio), uma sociedade que não 

olha para as pessoas com mais anos de idade, 

como fonte de conhecimento e desenvolvimento, 

mas no imediato entre crises económicas, como 

possíveis financiadores da bolha imobiliárias e 

das despesas contraídas por uma sociedade 

portuguesa cada vez mais endividada. 

 

 



 

 

 

  
Vivemos tempos de obscurantismos e de quase 

decapitação das sociedades atuais, a afinidade 

com os trabalhos do mestre do seculo XVII, não 

são inocentes, são de chamada de atenção, às 

vicissitudes da sociedade atual que decapita a 

mais valia das pessoas com mais anos de vida, 

em detrimento das decisões tomadas pelos 

adultos da atual era democrática que vivemos 

nos cuidados aos idosos.  

 

O aglomerar de soluções de institucionalização, 

sem a devida recuperação funcional e integração 

nos seios familiares, elevam este problema em 

Portugal, com custos anuais, na ordem dos 1.500 

mil milhões de euros, de financiamento do estado 

em cuidados as pessoas com mais anos de vida. 

As politicas familiares para o envelhecimento, 

estão esquecidas, a problemática dos cuidadores 

familiares em Portugal, demora em avançar. O 

peso do financiamento publico, que serviu para 

tirar da miséria os idosos nos anos 80 e 90, 

reverteram um modelo atual perverso, não 

sustentado cientificamente e sem futuro. São 

necessárias politicas familiares de 

envelhecimento e de verdadeira integração 

geracional.  

 

Coloca-se a problemática do financiamento da 

institucionalização das pessoas com mais anos 

de vida em organizações sociais, único suporte 

económico das zonas do interior do país que 

aglomeram dividas, por pouca avidez dos 

processos de gestão e má gestão do problema 

do envelhecimento ao nível nacional. A 

litoralização dos mais novos, a perda irreversível 

das raízes familiares, a destruturação da 

influencia familiares de base, terão repercussões 

futuras na forma como evoluímos. Vivemos um 

período atrasado de emigração e de 

destruturação familiar, o abandono o deserto 

populacional do interior veio para ficar, lançando-

nos no obscurantismo do mestre Caravaggio, 

sobre o futuro. 

 

A “medusa” do Seculo XVII, uma enigmática lição 

do renascimento do pensamento face ao 

ilusionismo do obscurantismo do envelhecimento 

das sociedades atuais.  

Recentemente auditores do Journal of Aging and 

Innovation descobriram na arcada superior, no 

dente incisivo central, a imagem de um cavalo 

(Pégaso), a sátira do autor mediante a cabeça 

decapitada da Medusa que esperava o filho de 

Poseidon, deus dos mares, ao que reza a lenda 

foi decapitada por Perseu, que havia recebido do 

rei Polidetes de Sérifo a missão de trazer sua 

cabeça como presente. Pégaso o cavalo alado 

símbolo da imortalidade, nasceu do sangue de 

Medusa quando esta foi decapitada. Ficamos 

nesta imagem sem saber se a imagem que agora 

se descobriu é símbolo inscrito no dente da 

arcada superior, se reflexo do nascimento de 

Pegaso do sangue da medusa. 

 

Acima de tudo podemos tirar a lição que que a 

decapitação por ventura do envelhecimento que 

vivemos atualmente trará futuramente o 

renascimento das pessoas com mais anos de 

vida, em contraciclo com o aumento da idade, 

perda de homeostase, diminuição da massa 

muscular e força, a alteração na aprendizagem 

EDITORIAL                                                                                                                                                                  AGOSTO      2017 

HTTPS://WWW.GOOGLE.PT/URL?SA=I&RCT=J&Q=&ESRC=S&SOURCE=IMAGES&CD=&CAD=RJA&UACT=8&VED=0C

ACQJRXQFQOTCMPSZRJH_SGCFUVDFAODZWAETA&URL=HTTP%3A%2F%2FAVENTAR.EU%2FTAG%2FTERRAMOT

O-DE-1755%2F&PSIG=AFQJCNE67GV92CL3814FQQPL35CWH8B_XQ&UST=1447000952827643 

HTTPS://WWW.GOOGLE.PT/URL?SA=I&RCT=J&Q=&ESRC=S&SOURCE=IMAGES&CD=&CAD=RJA&UACT=8&VED=0C

ACQJRXQFQOTCMPSZRJH_SGCFUVDFAODZWAETA&URL=HTTP%3A%2F%2FAVENTAR.EU%2FTAG%2FTERRAMOT

O-DE-1755%2F&PSIG=AFQJCNE67GV92CL3814FQQPL35CWH8B_XQ&UST=1447000952827643 2015 

 Dezembro  2014 



 

 

 EDITORIAL                                                                                                                                                                  AGOSTO      2017 

HTTPS://WWW.GOOGLE.PT/URL?SA=I&RCT=J&Q=&ESRC=S&SOURCE=IMAGES&CD=&CAD=RJA&UACT=8&VED=0C

ACQJRXQFQOTCMPSZRJH_SGCFUVDFAODZWAETA&URL=HTTP%3A%2F%2FAVENTAR.EU%2FTAG%2FTERRAMOT

O-DE-1755%2F&PSIG=AFQJCNE67GV92CL3814FQQPL35CWH8B_XQ&UST=1447000952827643 

HTTPS://WWW.GOOGLE.PT/URL?SA=I&RCT=J&Q=&ESRC=S&SOURCE=IMAGES&CD=&CAD=RJA&UACT=8&VED=0C

ACQJRXQFQOTCMPSZRJH_SGCFUVDFAODZWAETA&URL=HTTP%3A%2F%2FAVENTAR.EU%2FTAG%2FTERRAMOT

O-DE-1755%2F&PSIG=AFQJCNE67GV92CL3814FQQPL35CWH8B_XQ&UST=1447000952827643 2015 

 Dezembro  2014 

muscular e força, a alteração na aprendizagem 

social, a perda de funcionalidade cognitiva e de 

qualidade de vida, a alteração do papel na 

sociedade e no seio familiar. 

 

César Fonseca  -  PhD. Universidade de Évora. 
Portugal 
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Abstract 

At the moment worldwide some organizations are losing valuable knowledge due to a potential increase in retirement 

rates. Others are though underutilizing the capacity of older employees and the potential of younger generations. 

Both situations have very high costs. An intergenerational intelligent approach may help aging organizations find 

solutions for an optimizing learning as a bridge between generations, helping societies deal with this societal 

challenge. The aim of this paper is to discuss the potential of intergenerational conversations on professions to help 

organizations become intergenerational intelligent. We will base our discussion in a short pilot experience we 

conducted in Portugal by creating two ten minutes videos, each of them with two professionals with a difference of 

30/40 years of professional experience.   

Keywords: intergenerational conversations, professions, organizations, intergenerational intelligence, generations, 

societal challenge 

 

Resumo 

Neste momento, em todo o mundo, algumas organizações estão a perder conhecimento valioso devido ao aumento 

potencial das taxas de aposentadoria. Por outro lado, outros sub-rentabilizam a capacidade dos funcionários mais 

velhos e o potencial das gerações mais jovens. Ambas as situações têm custos muito elevados. Uma abordagem 

inteligente intergeracional pode ajudar o envelhecimento das organizações e a encontrar soluções para otimizar a 

aprendizagem como uma ponte entre as gerações, ajudando as sociedades a lidar com esse desafio societal. O 

objetivo deste artigo é discutir o potencial das conversas intergeracionais em profissões para ajudar as organizações 

a se tornar inteligentes intergeracionalmente. Basearemos nossa discussão em uma curta experiência piloto que 

realizamos em Portugal, criando dois vídeos de dez minutos, cada um com dois profissionais com uma diferença de 

30/40 anos de experiência profissional. 

 

Palavras-chave: conversas intergeracionais, profissões, organizações, inteligência intergeracional, gerações, 

desafio social 
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Introduction 

The aging of the population and the significant 

increase of retired people relative to the number 

of people of working age are making pressures 

on social programs as pension plans and public 

health system (Schetagne, 2001). Policy makers 

have responded to this with initiatives to increase 

participation in the labor market among older 

adults, reducing early exits from the labor market 

and increasing the statutory retirement age (Loo, 

Lettmayr & Launikari, 2011). The creation of 

intergenerational spaces and practices enabling 

the development of questioning and critical 

thinking skills to help find joint solutions to the 

serious current problems is of extreme 

importance. Intergenerational spaces are sites, 

settings, facilities shared by different generations 

who interact and exchange formally or informally 

(Kuehne & Kaplan, 2001). Intergenerational 

practices are learning and working programs, 

activities in which different generations interact 

and exchange formally or informally (Kuehne & 

Kaplan, 2001). These spaces and practices 

promote sustainability and increase human and 

social capital. It is an effective way to address a 

number of issues, many of them key government 

priorities, such as building active communities, 

promoting citizenship, regenerating 

neighborhoods and addressing inequality and 

ageism. Working in multigenerational settings 

drawing out the different values and attitudes of 

different age cohorts is still a challenge. 

Intergenerational intelligence is the knowledge 

and ability of organizations to understand the 

implications of working in multigenerational 

settings drawing out the different values and 

attitudes of different age cohorts to create optimal 

and cohesive settings based on Kuehne & Kaplan 

(2001) concept of intergenerational quotient, a 

measure of quality and quantity of 

intergenerational interaction. The idea is the 

same as the one related to the Goleman 

emotional intelligence quotient. 

The aim of this paper is to discuss the potential of 

intergenerational conversations on professions to 

help organizations become intergenerational 

intelligent. Intergenerational conversations on the 

same profession can be an effective way to 

create intergenerational dialogue, learning and 

transmission. 

An intergenerational work force 

The senior workers are an important part of the 

work force in modern societies and their number 

tends to increase in the coming decades 

(Ilmarinen, 2012). Legas and Sims (2011) listed 

three generations coexisting today in the labor 
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three generations coexisting today in the 

labor market: "Baby-boomers" born 

between 1946 to 1964, "Xers" born between 

1965-1980 and "Millennials" born between 

1980-200. The authors emphasized 

generational diversity training and 

mentoring as two strategies that can help in 

the education and retention of corporate 

knowledge of the generations that come in 

and out of the organization. According to 

Tolbize (2008), to promote retention of 

professionals, best practices are the 

intergenerational work with members of 

different generations. Organizations that 

recognize the experience of older workers 

and respect the talents and contributions of 

younger. Hutchings and McGuire (2006) 

presented an ecological model that 

identifies four stages of the interaction 

between generational groups and the 

challenges that organizations face in 

adapting to a multigenerational workforce: 

Initial Contact, Conflict, Co-operation and 

Assimilation. According to Spanning (2008) 

organizations do better if they integrate 

intergenerational task forces and 

workshops. Individuals with different life 

experiences that work together on a day-to-

day basis can enrich their experiences and 

perspectives and be able to build a 

communicative, dynamic and cohesive 

environment (Reifschneider-Smith, 2011). 

Ropes (2011) refers that intergenerational 

learning in organizations will help to 

contribute to the understanding of how 

workers can be an asset for organizational 

development as well as in matters of 

learning and innovation. Intergenerational 

learning is the way people of all ages can 

learn together and from each other. 

According to Ropes (2011) this justifies the 

development of programs to encourage 

intergenerational learning, that have to deal 

with three different levels within the 

organization: (1) awareness programs 

focused on eliminating negative stereotypes 

of older workers with younger, (2) the 

employee individually may need guidance 

and counseling to understand the 

importance of lifelong learning within an 

organization, (3) and at group level, where 

interventions aim to stimulate 

intergenerational learning promotion and 

where teams could be constitute to increase 

the social capital, the breakdown of 

generational barriers and generally to 

improve the innovative capacity. There is 

though a need to change the traditional view 

of one way intergenerational programs and 

practices based on the learning of the young 

through the old, to a view based on 

reciprocal relations between different 

generations (Öberg, 2007). Ropes (2013) 

presented the concept of intergenerational 

learning as a way for organizations to deal 

with an ageing worker population in a 

positive and constructive way. In the 

literature there is still a lack of knowledge on 

how multi-generational workforces seem to 

function and if there are country or continent 

specific differences. 
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Intergenerational conversations on 

professions  

We will base our discussion in a short pilot 

experience we conducted in Portugal in 2014 by 

creating two ten minutes videos, each of them 

with two professionals with a difference of 30/40 

years of professional experience: two female 

clinical psychologists with 2 and 42 years of 

professional experience respectively and two 

medical doctors with 6 and 30 years of 

professional experience, the younger female and 

the older male. All four participants were invited 

to participate in the project and signed informant 

consent. The videos were realized and directed 

by the first author with the technical help of two 

volunteers with experience in cinema. The first 

author was the facilitator for these conversations 

and participants answered to her questions 

alternately – if in the first question the younger 

participant was asked to answer first the question, 

in the second question was asked to answer after 

the older participant. The interview guide used by 

the first author was composed by eight questions 

as 1. Who am I?; 2. How did I choose my 

profession?; 3. How do I evaluate my 

profession?; 4. How do I describe my professional 

relationships?;  5. How do I experience my 

profession in society?; 6. How do I regard my 

profession nowadays?; 7. In three words, how do 

I describe my profession?; and 8. How do I see 

myself in the future? Each of the two videos was 

done separate. Both participants sat next to each 

other in front of the interviewer and none of them 

had contact to the interview guide before. The 

video results from their spontaneous answers to 

the questions, there was no "practice" before 

going live. We filmed an average of 45 minutes, 

which were then reduced to 10 minutes after 

approval of all intervenient parts - participants, 

first author and technical team. The decisions in 

reducing the 45 minutes filming to the 10 minutes 

final film were made by reducing the content to 

the answer of each question and by deleting parts 

that the participants did not want to appear as for 

example personal details concerning parents’ 

professions. The content of the videos can be 

resumed in nine categories: present personal 

identity, future personal identity, profession 

selection process, profession’s positive aspects, 

profession’s negative aspects, professional 

relationships, profession’s role in society, 

professional identity, and attitude towards life 

long learning. The videos are for public view with 

specific authorization of the participants on 

Youtube.  
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Discussion  

Although we can base our discussion only in a 

short pilot experience we conducted in a single 

country and single time point with four 

participants, the two intergenerational 

conversations on professions helped us 

understand the dynamic presented in the 

intergenerational space of communication 

created. With this pilot experience we observed in 

the two pairs two concepts: the new 

intergenerational learning paradigm (Kuehne & 

Melville, 2014) and intergenerativity (George et 

al., 2011). On the one hand we observed that 

each generation member learned from and taught 

the other generation member through reciprocal 

relations between the two different generations. 

On the other hand we noticed the two different 

generations drawing an ability to create, 

generate, and produce new content together.  

This can be done easily by organisations from 

different sectors. The difference between this and 

mentoring is that here both generations are at the 

same power position in the conversation. This 

type of strategy may help organizations become 

intergenerational intelligent through 

intergenerational dialogue, learning and 

transmission, having professionals from different 

generations sharing present and future personal 

identity, the process involved in selecting the 

profession, profession’s positive and negative 

aspects, professional relationships, profession’s 

role in society and professional identity. 

The overall of this paper was to begin the 

discussion how worldwide organizations are 

doing in terms of intergenerational intelligence. 

Research and practice implications may be to 

explore the existing state of intergenerational 

learning and relations worldwide and to adapt and 

test intergenerational learning programs in 

different sectors as health, education, social and 

industry. To explore the existing state of 

intergenerational learning worldwide we may 

adopt a multi-informant approach answering 

questions as the meaning of intergenerational 

learning promotion inside and outside 

organizations; individual, social and 

organizational factors influencing 

intergenerational learning promotion; individual 

and organization gains and costs of 

intergenerational learning promotion; actual and 

future societal and organization promotion of 

intergenerational learning; organizational 

implementation extent of intergenerational 

learning promotion; professionals effective and 

desired contact during training with 

intergenerational learning promotion concept; 
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     professionals weekly contact with different 
age groups within and outside organization; 
existing intergenerational learning promotion 
activities in organizations. 
 

Conclusion 

Losing valuable knowledge or underutilizing 

capacity have very high costs for organizations. 

These issues may anticipate the expected 

number of seniors for 2050 (European 

Commission, 2011), helping societies deal with 

this societal challenge. An intergenerational 

intelligent approach may help aging organizations 

find solutions for an optimizing learning as a 

bridge between generations. For those 

organizations already aware of these issues, an 

intergenerational intelligent approach may help 

further maximizing the benefits of knowledge 

exchange between workers as to prevent the loss 

of critical knowledge and skills, improve older 

worker mobility, increase older and younger 

worker competence and stimulate innovation. We 

have been witnessing worldwide two 

simultaneous calls: one for child-friendly 

countries and another for older adults-friendly 

countries. The piece of the puzzle that seems to 

be missing is the call for all ages-friendly 

countries (Gonçalves et al. 2016a). There is a 

need of an intergenerational approach in the 

design of public policies. An agenda of 

intersectional public policies in sectors such as 

education, social services, child, youth, family, 

health and welfare, employment, economy, 

environment and culture. A continued political 

leadership to maintain collaboration and 

coordination. A partnership between 

Government, ministries, local and national 

government, non-governmental organizations, 

employers and trade unions, research institutes 

and centers, media, civil society, learning centers 

and promoters of intergenerational practice 

experts. The more efficient use of human, 

physical and financial resources will impact public 

policies in terms of economy and employment, 

society, life-long learning and health & social 

services. After the gerontocracy and the 

youthcracy paradigms, we have at the moment 

worldwide an opportunity for an intergenerational 

learning paradigm, where reciprocal relationships 

with benefit for all generations are privileged and 

intergenerativity is possible. This 

intergenerational learning paradigm calls for an 

intervention public policy for all ages sustained in 

time that stimulates cohesion, favors the 

sustainability of communities, and promotes birth 

and active aging, supporting families (Gonçalves 

et al., 2016b). The creation of a new figure or 
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department in organisations of intergenerational 

practice experts who are proficient in human 

development knowledge, effective 

communication, compromise partnership, 

interdisciplinary knowledge integration, adequate 

assessment tools, and reflection with care of 

bringing generations together for mutual benefit 

could also help to research and intervene in the 

area of organizational intergenerational 

intelligence. 
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O autocuidado, desenvolvido por Dorothea 

Orem, na sua teoria do défice do autocuidado de 

Enfermagem, é definido como o desempenho ou 

a prática de atividades que os indivíduos realizam 

em seu benefício para manter a vida, a saúde e 

o bem-estar. Assim sendo, é universal por 

abranger todos os aspetos vivenciais, não se 

restringindo às atividades de vida diária e às 

instrumentais (Queirós, 2010). Reconhece assim 

que as crenças, antecedentes sociais e culturais, 

características pessoais e relação entre os 

profissionais de saúde e os clientes são alguns 

dos fatores que influenciam os comportamentos 

de autocuidado, acreditando que estes 

componentes se interligam, estabelecendo o ser 

humano e o ambiente como uma única unidade. 

(Hartweg & Pickens, 2016). As atividades de 

autocuidado aliviam os sintomas e as 

complicações das doenças, reduzem o tempo de 

recuperação e reduzem a taxa de hospitalização 

e reospitalização. 

A capacidade de autocuidado só é afirmada 

quando o indivíduo é capaz de desempenhar a 

atividade de autocuidado para manter, 

restabelecer ou melhorar a sua saúde e bem-

estar. Quando as necessidades de autocuidado 

excedem a capacidade de autocuidado - por 

exemplo, no caso de doenças crónicas -, as 

pessoas experienciam desvios de saúde e 

necessitam de cuidados. Consequentemente, 

precisam, de satisfazer as suas necessidades de 

autocuidado, seja individualmente ou por 

pedindo ajuda a alguém. (Queirós, 2013). Desta 

forma, torna-se fundamental o uso das Teorias 

do Autocuidado de Orem, prática profissional dos 

enfermeiros, para o desenvolvimento do 

conhecimento teórico/prático dos nossos 

profissionais e da melhoria da qualidade dos 

cuidados de Enfermagem prestados, pois o 

conhecimento em enfermagem é então um 

conhecimento que se cria. (Mohammadpour, A., 

et all, 2015). 
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A enfermagem evoluiu de forma determinante 

desde os primórdios do cuidar, acompanhando a 

inovação científica e tecnológica global, 

multiplicando as oportunidades do seu alcance, 

mas também as responsabilidades que lhe 

advêm. O regulamento do exercício profissional 

do enfermeiro (1996) define claramente a 

enfermagem como a profissão que, na área da 

saúde, tem como objetivo prestar cuidados de 

enfermagem a todo o ser humano são ou doente 

ao longo do seu ciclo vital, e aos grupos sociais 

em que ele está integrado, de forma que 

mantenham, melhorem e recuperem a saúde, 

ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 

funcional tao rapidamente quanto possível. 

Observa-se hoje uma grande diversidade de 

contextos onde o enfermeiro presta cuidados, de 

forma cada vez mais especializada, levando o 

profissional ao desenvolvimento de 

competências técnicas e científicas cada vez 

mais diferenciadas (Miguel, 2012). 

Relativamente ao enfermeiro especialista, a 

International Council of Nurses (2009) refere que 

é um enfermeiro com conhecimentos 

diferenciados e com competências em uma área 

específica de enfermagem sendo autorizado a 

exercer nessa área. Esta prática diferenciada e 

especializada inclui: clínica, ensino, 

administração, pesquisa e consultadoria. O perfil 

de competências do enfermeiro especialista 

apresenta-se em articulação com os domínios 

considerados nas competências dos enfermeiros 

de cuidados gerais e permite a estes 

profissionais independentemente da sua área de 

especialidade, partilharem quatro domínios de 

competências comuns; a responsabilidade 

profissional; ética e legal; melhoria contínua da 

qualidade; gestão dos cuidados e o 

desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais, aplicáveis em todos os contextos 

de prestação de cuidados de saúde 

(Regulamento nº122/2011, 2011). 

Especificamente, a especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação, tal como as 

restantes, conta com um perfil de competências 

específicas que foram regulamentadas 

(Regulamento nº125/2011, 2011) para 

delinearam e delimitarem o campo de atuação 

dos profissionais. Este campo de ação 

desenvolve-se em variados contextos, desde o 

hospitalar ao comunitário, intervindo ao longo do 

ciclo vital, definido por Hoeman (2011) como um 

processo criativo que começa nos cuidados 

preventivos imediatos, no primeiro estádio de 

doença ou acidente, continua na fase de 

recuperação e implica a adaptação de todo o ser 

a uma nova vida. O Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação tem um conjunto de 

aptidões, focadas na área da reabilitação no 

âmbito da recuperação funcional sensitivo-

motora e cognitiva, cardiorrespiratória, da 

comunicação, alimentação, eliminação e 

sexualidade com o objetivo de recuperar a 

pessoa vítima de doença aguda ou crónica que 

provoque défices funcionais. Assim o 

Regulamento das Competências Específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação (Regulamento 125/2011, 2011) 

encontra-se dividido em três grandes 

competências, descritas no ponto 1 do artigo 4º 

do referido regulamento. Em primeiro, na alínea 

a), indicam que o Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação (EEER) Cuida de 

pessoas com necessidades especiais, ao longo 

do ciclo de vida, em todos os contextos da prática 
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de cuidados. Neste ponto existe a conceção das 

necessidades de intervenção especializada no 

domínio da enfermagem de reabilitação em 

pessoas, de todas as idades, que estão 

impossibilitadas de executar atividades básicas, 

de forma independente, em resultado de sua 

condição de saúde, deficiência, limitação da 

atividade e restrição de participação, de natureza 

permanente ou temporária. Desta forma devem 

conceber, implementar e avaliar planos e 

programas especializados tendo em vista a 

qualidade de vida, a reintegração e a participação 

na sociedade. Seguidamente, na alínea b), 

referem que estes profissionais devem capacitar 

a pessoa com deficiência, limitação da atividade 

e/ou restrição da participação para reinserção e 

exercício da cidadania. Neste âmbito, está 

exposta a analise da problemática da deficiência, 

limitação da atividade e da restrição da 

participação na sociedade atual, tendo em vista 

o desenvolvimento e implementação das ações 

autónomas e/ou pluridisciplinares de acordo com 

o enquadramento social, politico e económico 

que visem a uma consciência social inclusiva. 

Por último, na alínea c), indica que os 

enfermeiros especialistas maximizam a 

funcionalidade desenvolvendo as capacidades 

da pessoa, devendo desenvolver atividades que 

permitam potenciar as capacidades funcionais de 

uma pessoa, através da interação com a mesma, 

no sentido de garantir o melhor desempenho 

motor e cardiorrespiratório possível, de modo a 

fomentar o rendimento e o desenvolvimento 

pessoal. 

Conclui-se, portanto, que a Enfermagem de 

Reabilitação adquire suma importância nos 

cuidados de saúde prestados aos indivíduos, 

independentemente da sua faixa etária e 

contexto, afetadas por doenças e incapacidades, 

pois promove a sua recuperação e limitação das 

sequelas, preservando o seu máximo potencial e 

melhorando a sua independência funcional. A 

teoria do Autocuidado, desenvolvida por 

Dorothea Orem constitui um importante meio 

para que seja atingido este fim. Aplicando esta 

teoria, o enfermeiro é capaz de conceber por em 

prática uma quantidade elevada de 

conhecimentos sobre a pessoa e a forma como 

ela se relaciona com o mundo, de forma a dar a 

resposta mais adequada na sua prestação de 

cuidados de Enfermagem, colmatando os deficits 

de autocuidado encontrados no utente, tanto em 

meio hospitalar, como nos cuidados de saúde 

primários e até em contexto domiciliar. O 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação tem um papel fundamental na 

reabilitação do indivíduo ao longo de todo o seu 

ciclo de vida, sendo uma peça-chave no seio de 

uma equipa multidisciplinar uma vez que estes 

são os profissionais encontram-se para promover 

a adaptação e a máxima autonomia às pessoas 

com doenças crónicas e com incapacidade física. 
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Resumo 

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico de pacientes com ferida crônica que apresentam 
dor. Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, com abordagem quantitativa, desenvolvida com 
17 pacientes cadastrados em Unidades de Saúde da Família do município de Cuité-PB que apresentavam dor em 
úlcera crônica. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado e analisados através de 
estatística descritiva, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 
13445413.4.0000.5182.Resultados: A maioria dos participantes, nove (52%), era do sexo masculino, com idade 
entre 56-65 e 76-85 anos (35% cada). No que tange ao estado civil, sete (41%) eram viúvos e quanto à escolaridade, 
evidenciou-se prevalência do ensino médio em dez (60%) sujeitos. No que concerne ao trabalho atual, treze (76%) 
eram aposentados. A úlcera varicosa obteve maior expressividade em doze (70,6 %) pacientes, com tempo de 
evolução igual ou superior a um ano em oito (47,0%). A dor foi relatada como intensa por oito (47,1%) pacientes. 
Para o controle álgico nove (53%) referiram utilizar medicamentos, dentre eles os analgésicos/anti-inflamatórios não 
esteroidais tiveram maior expressividade em onze (64,6%) pacientes. Em relação ao tratamento tópico, treze (76,5%) 
sujeitos citaram que utilizavam Ácidos Graxos Essenciais. Contudo, onze (62,7%) relataram que o esforço físico 
agravava a dor e consequentemente, oito (47,0%) afirmaram que deixaram de trabalhar. Conclusões: Sugere-se 
que novas pesquisas sobre essa temática sejam realizadas, visando conhecer a clientela atendida com maior 
propriedade e identificar se os cuidados prestados, nos diferentes contextos, estão sendo satisfatórios. 
Descritores: Epidemiologia; Úlcera crônica de perna; Dor crônica. 
 
 
Abstract  
 
Objective: To describe the sociodemographic, clinical and therapeutic profile of patients with chronic wound 
presenting pain. Methods: This is a descriptive, documental study with a quantitative approach, developed with 17 
patients enrolled in Family Health Units of the city of Cuité-PB that presented chronic ulcer pain. Data were collected 
through a semi-structured questionnaire and analyzed through descriptive statistics, after approval by the Research 
Ethics Committee under CAAE 13445413.4.0000.5182. Results: The majority of the participants, nine (52%), were 
male, aged 56-65 and 76-85 years (35% each). In terms of marital status, seven (41%) were widowers and in terms 
of schooling, the prevalence of high school education was evidenced in ten (60%) subjects. Concerning the current 
work, thirteen (76%) were retired. The varicose ulcer was more expressive in twelve (70.6%) patients, with evolution 
time equal to or greater than one year in eight (47.0%). Pain was reported as intense by eight (47.1%) patients. For 
pain control, nine (53%) reported using drugs, among them non-steroidal analgesics / anti-inflammatories had greater 
expressiveness in eleven (64.6%) patients. Regarding topical treatment, thirteen (76.5%) subjects reported that they 
used Essential Fatty Acids. However, eleven (62.7%) reported that physical exertion exacerbated pain and, 
consequently, eight (47.0%) reported that they stopped working. Conclusions: It is suggested that new research on 
this theme be carried out, in order to know the clientele served with greater ownership and to identify if the care 
provided in the different contexts is being satisfactory. 
 
Keywords: Epidemiology; Chronic leg ulcer; Chronic pain. 
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INTRODUÇÃO  

A palavra dor é originária do latim “dolore” 

e é definida pela Associação Internacional para o 

Estudo da Dor (IASP) como sendo uma 

experiência emocional e sensorial desagradável 

associada com uma lesão tecidual real ou 

potencial ou descrita em termos de tal lesão. 

Sendo assim, a dor é um fenômeno 

biopsicossocial complexo, uma sensação 

genuinamente subjetiva e pessoal, que possui 

aspectos sensoriais, afetivos, autonômicos e 

comportamentais, no qual é considerado como o 

quinto sinal vital (Alves Neto et al., 2009; Irion, 

2012).  

Ressalta-se que a percepção da dor 

resulta de estímulos físicos, conexões 

neurológicas complexas entre a periferia, a 

medula espinhal e múltiplas áreas do cérebro – a 

parte biológica do modelo biopsicossocial. O 

estado psicológico da pessoa também exerce 

uma forte influência sobre a percepção da dor, 

assim como a percepção da dor tem um impacto 

profundo sobre o estado psicológico de um 

paciente (Irion, 2012).  

Segundo Oliveira, Tatagiba, Martins, 

Tipple e Pereira (2012) a maioria das pessoas 

com ulceras crônicas (80%) reporta dor, e mais 

da metade descreve essa dor como moderada a 

pior dor possível. Tal experiência constitui-se em 

preocupação não só para os pacientes como 

também para os profissionais de saúde, pois 

interfere no tratamento de feridas e na qualidade 

de vida dessa população e das pessoas com 

quem convivem. 

Até 5% da população adulta em países 

ocidentais, apresentam feridas crônicas nos 

membros inferiores, com significante impacto 

socioeconômico, onde sua etiologia está 

associada a diversos fatores, como doença 

venosa crônica, doença arterial periférica, 

neuropatias, hipertensão arterial, trauma físico, 

anemia falciforme, infecções cutâneas, doenças 

inflamatórias, neoplasias e alterações 

nutricionais (Borges, 2010). 

Vale salientar que as feridas são injúrias 

dermatológicas que quando não tratadas 

adequadamente são responsáveis por lesões 

maiores e/ou perda da função da região 

acometida. O desenvolvimento de feridas é um 

grande problema de saúde que envolve vários 

fatores relacionados ao paciente e ao seu meio 

externo (Moreira, Queiroz, Araújo, Araújo, 

Caetano, 2009). 

Entre as feridas crônicas, a úlcera venosa 

destaca-se como a de maior predominância. 

Apesar de ser difícil estimar sua prevalência, uma 

revisão da literatura evidenciou que, em países 

europeus, varia entre 0,11% e 4,3%. No Brasil, 

esses dados não são bem conhecidos, 

entretanto um estudo epidemiológico de 

alterações venosas de membros inferiores da 

população de Botucatu, em São Paulo, estimou 

uma prevalência de 1,5%, enquanto outro estudo 

realizado no Rio Grande do Norte encontrou 

prevalência de 0,36/1.000 (Silva et al., 2011). 

A ferida venosa é uma doença crônica, 

caracterizada por períodos de exacerbação e 

remissão. O processo de cicatrização demorado 

gera desconforto físico e psicológico. As 

restrições decorrentes do tratamento alteram o 

estilo de vida e interferem nas atividades de vida 

diária do indivíduo (Moreira, Queiroz, Araújo, 

Araújo, Caetano, 2009). 
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As influências sociais são múltiplas e 

influenciam a percepção da dor de um paciente, 

além de determinarem o quanto esta pessoa 

deseja expressar a dor. A conscientização da dor 

do paciente não é apenas uma questão de 

reduzir o sofrimento experimentado por ele, mas 

a dor alentece a cura da ferida e pode ser sinal 

de infecção (Ferreira, Souza, Costa, Silva, 2009). 

Portanto, o tratamento da dor precisa 

levar em consideração os três componentes do 

modelo biopsicossocial da dor. A ênfase sobre o 

aspecto biológico é compreensível, diante de 

ampla seleção de abordagens farmacológicas 

disponíveis, no entanto, é mais provável que o 

tratamento da dor seja efetivo quando as 

influências psíquicas e sociais são apreciadas e 

exploradas para minimizar o impacto negativo 

associado aos estímulos dolorosos (Malagutti, 

Kakihara, 2010). 

No tratamento de feridas, o foco sobre a 

cicatrização pode obscurecer facilmente a 

necessidade de controle da dor associada à 

ferida. Com muita frequência, a dor é 

considerada uma consequência inevitável das 

trocas de curativo e do desbridamento (Silva, 

Pazos, 2005). 

Então, considerando o enfermeiro como 

um membro ativo e integrante da equipe de 

enfermagem e, geralmente, responsável pela 

realização de curativos, cabe aos profissionais 

dessa área desenvolver competências e 

habilidades que lhes permitam conhecer e 

identificar características das feridas crônicas e 

implementar cuidados específicos relacionados a 

elas. Nesse sentido, realizar um curativo efetivo, 

confortável ao paciente e esteticamente aceitável 

é um desafio para o enfermeiro.  

Portanto, diante do sofrimento que a 

ferida causa ao paciente e observando o número 

reduzido de trabalhos sobre dor voltados à 

temática, percebeu-se a necessidade de realizar 

um estudo em que se buscasse um maior 

aprofundamento sobre a percepção do paciente 

com ferida crônica sobre a dor. E, é com base 

nesse caminhar que despertou o interesse de 

realizar um projeto, buscando resposta para o 

questionamento: qual o perfil sociodemográfico, 

clínico e terapêutico de pacientes com ferida 

crônica que apresentam dor? 

Considerando a pertinência deste 

questionamento, o presente estudo tem como o 

objetivo geral: Descrever o perfil 

sociodemográfico, clínico e terapêutico de 

pacientes com ferida crônica que apresentam 

dor. E como objetivos específicos: Verificar o 

nível de intensidade da dor, de acordo com as 

Escalas Numérica da Dor, preconizadas pela 

Organização Mundial de Saúde; Verificar fatores 

atenuantes e agravantes da dor; Investigar as 

medidas farmacológicas e não farmacológicas 

para o alívio da dor e; Investigar as repercussões 

na vida do paciente depois do aparecimento da 

dor. 

MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa descritiva de 

caráter quantitativo, no entanto, também é 

considerada uma pesquisa documental, tendo 

em vista a consulta a dados secundários 

(prontuários). 

A população estabelecida para o estudo 

foi composta por pacientes com feridas crônicas 

atendidos em Unidades de Saúde da Família da 

zona urbana do município de Cuité/PB, no qual 

os mesmos são cadastrados. A amostra da 
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da pesquisa foi composta por 17 

pacientes portadores de ferida crônica, que 

apresentavam dor. 

Foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão da amostra: pacientes com idade 

superior a 18 anos, que apresentem algum tipo 

de ferida crônica associado ao quadro de dor, 

que estivessem recebendo assistência 

multiprofissional em uma unidade de saúde da 

família e que aceitasse participar dessa 

pesquisa. E, como critérios de exclusão, aqueles 

que não apresentassem condições cognitivas 

para responder ao instrumento de coleta de 

dados. 

A coleta dos dados aconteceu no período 

de fevereiro a maio de 2014, com aplicação de 

um questionário semiestruturado contendo 

questões relacionadas aos objetivos da 

pesquisa, bem como observação nos 

prontuários, a fim de obter informações 

referentes ao diagnóstico médico, tratamento 

farmacológico e não farmacológico, mediante as 

prescrições médicas e anotações de 

enfermagem. Por fim, foi utilizada a Escala 

Numérica da Dor para avaliar a intensidade 

desse sintoma presente nos participantes dessa 

pesquisa.  

A aplicação do instrumento aconteceu 

após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, no qual os participantes 

foram esclarecidos acerca do objetivo do estudo, 

da garantia de sigilo e do anonimato da 

identidade, bem como quanto à desistência em 

qualquer momento da pesquisa sem nenhum 

prejuízo. Além disso, foi solicitada aos 

participantes a permissão para que as 

entrevistas fossem gravadas. 

O delineamento da amostra foi 

representado por meio de Tabela e Gráficos 

construídos pelo Programa Microsoft Excel 2007, 

e para analisar as falas dos participantes foi 

utilizada uma análise descritiva. Ademais, a 

coleta só foi iniciada após aprovação do projeto 

pela Unidade Acadêmica de Saúde, Assessoria 

de Pesquisa do Centro de Educação e Saúde e 

do Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 

13445413.4.0000.5182. 

 

RESULTADOS 

A tabela 1, apresentada a seguir, mostra 

o perfil sociodemográfico de 17 pacientes 

atendidos em Unidades de Saúde da família do 

município de Cuité-PB, onde podemos observar 

que houve aproximação do número de pacientes 

participantes em relação ao sexo. Contudo, o 

gênero masculino se sobressaiu com maior 

relevância 09 (52%). Quanto à idade, percebe-se 

que houve equivalência entre as faixas etárias 

56-65 anos (35%) e 76-85 anos (35%). No que 

tange ao estado civil, também houve 

aproximação entre as variáveis divorciado e 

viúvo, porém houve uma expressividade em 

relação a variação “viuvez” 07 (41%). Em relação 

à escolaridade, evidencia-se que houve 

prevalência de participantes com ensino médio 

10 (60%). Ademais, no que concerne ao trabalho 

atual 13 (76%) dos participantes eram 

aposentados. 

Em relação ao perfil clinico, a tabela 2 

mostra a distribuição dos tipos de feridas 

apresentadas pelos participantes desse estudo, 

bem como o tempo de aparecimento da lesão, 

onde se evidencia que a maioria (70,6%) dos 

participantes apresenta úlcera varicosa, seguido 

de pé diabético (29,4%). Faz-se necessário 
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 de pé diabético (29,4%). Faz-se necessário 

salientar que o tipo de ferida foi classificado 

mediante diagnóstico médico contido nos 

registros dos prontuários dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao tempo de aparecimento da 

ferida crônica percebe-se que no ano de 2013 

houve um número significativo com escore de 

47%. Portanto, evidencia-se que esses 

participantes possuem a lesão há um ano ou 

mais. 
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Na tabela 3 são apresentados dados 

referentes à intensidade da dor presente nos 

participantes, exibindo que maior parte da amostra 

(47,1%) sente dor intensa no local da lesão. Identifica-

se ainda que a categoria medicamentos (53,0%) é o 

principal elemento utilizado para redução desse 

sintoma, seguido de medidas compressivas, elevação 

dos membros (17,6%) e limpeza da lesão (11,8%), 

respectivamente. No que tange aos fatores que 

intensificam a dor nas lesões crônicas, o esforço físico 

(62,7%) se sobressaiu entre os demais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao perfil terapêutico dos 

pacientes, identifica-se que o tratamento 

farmacológico utilizado pela maioria (64,6%) para 

aliviar a dor, sintoma que foi relatado com maior 

expressividade, são os analgésicos e anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES). Quanto ao 

tratamento tópico, houve predominância (76,5%) do 

uso dos Ácidos Graxos Essenciais (AGE). Ressalta-

se ainda que 47,0% dos participantes da pesquisa 

deixaram de trabalhar em decorrência das dores que 

sentem. Consequentemente a isso 41,2% não 

realizam atividades domesticas e 11,8% tiveram 

diminuição do desempenho nas relações sexuais. 
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DISCUSSÃO 

De acordo com a literatura pertinente, as 

mulheres apresentam três vezes mais chances 

do que os homens de desenvolver úlceras 

venosas de membros inferiores. Entretanto, 

alguns estudos têm apontado o predomínio de 

homens com úlceras venosas, como o estudo 

realizado por Santana et al (2012), no qual foi 

demonstrado que dos 58 participantes, a maioria 

(67,2%) era do gênero masculino, corroborando 

assim com os dados obtidos nesta pesquisa. 

Outro estudo realizado em Goiânia, com 46 

pessoas apresentando úlceras crônicas de 

perna, a nível ambulatorial de unidades básicas 

de saúde, também mostrou que, trinta e sete 

(80,4%) eram do sexo masculino e nove (19,6%) 

do feminino (Abbade, Lastória, 2006; Sant’ana, 

Bachion, Santos, Nunes, Malaquias, Oliveira, 

2012; Martins, Tipple, Reis, Santiago, Bachion, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nesse caminhar, verifica-se 

que há um crescimento da população masculina 

acometida por úlceras crônicas, e isto implica que 

há necessidade que outros estudos sejam 

realizados acerca dessa temática. Vale Salientar 

que, talvez, houve uma contradição dos dados 

obtidos nesta pesquisa comparando com os da 

literatura, em decorrência do número exíguo da 

amostra. 

A população mais acometida pela ferida 

venosa é a de idosos, que apresentam, além da 

lesão, declínio das atividades somado a doenças 

crônico-degenerativas. Isso se deve ao fato da 

idade avançada tornar as pessoas mais 

suscetíveis às lesões, pois ocorrem alterações do 

sistema fisiológico decorrente de modificações 

nutricionais, metabólicas, vasculares e 

imunológicas que afetam a função e o aspecto da 

pele. Fisiologicamente diminuem a intensidade e 

velocidade em quase todas as fases de 

cicatrização, resultando em menores respostas 

inflamatórias, redução da circulação, aumento da 

fragilidade capilar e do tempo de epitelização 
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fragilidade capilar e do tempo de 

epitelização (Silva et al., 2011; Oliveira, 

Nogueira, Carvalho, Abreu, 2012). 

A relação familiar, social e de lazer é 

importante para a recuperação dessas pessoas e 

a falta desses fatores pode levar a queda da 

qualidade de vida, baixa autoestima, ansiedade e 

depressão. A dinâmica familiar representa um 

importante suporte no auxílio e estímulo ao 

autocuidado das pessoas com feridas crônicas, 

pois a ausência familiar pode indicar que os 

mesmos acabam tendo que fazer o serviço de 

casa e, por vezes, esquecem o autocuidado. E, 

isso pode implicar negativamente nos cuidados 

com a ferida, levando assim, a ocorrência de 

possíveis agravos e complicações na evolução e 

melhora do tratamento da ferida (Matsubara et 

al., 2012; Sousa, 2014). 

O nível de escolaridade também 

influencia nos cuidados com a lesão. Contudo, o 

fato de terem certo grau de instrução, não quer 

dizer que consigam assimilar adequadamente as 

orientações sobre os cuidados com a ferida, 

considerando que o tratamento depende do 

processo de ensino-aprendizagem para, 

consequentemente, ter bom efeito.  

Ao analisar o perfil clinico dos 

participantes desse estudo, observou-se que a 

maioria (70,6%) apresentava ulcera varicosa. 

Oliveira et al (2012) descreve que úlceras 

varicosas são lesões, na qual há destruição de 

camadas cutâneas, podendo atingir tecidos mais 

profundos, acometendo, geralmente, o terço 

inferior dos membros inferiores. Essas lesões 

são causadas pela dificuldade de oxigenação 

tecidual, podendo ocorrer devido à obstrução do 

retorno venoso ou refluxo do sangue venoso, 

ocasionando hipertensão venosa, o edema e a 

lipodermatoesclerose, comuns nas pessoas com 

insuficiência venosa.  

De acordo com a literatura pertinente, 70 

a 90% das úlceras de perna são de etiologia 

venosa, sendo o restante (30%) dividido entre as 

úlceras arteriais, por pressão, mista, traumática e 

por outras causas, como linfáticas e 

hematológicas. Lopes (2011) refere que, tanto em 

mulheres como em homens (26,1% e 30,6%, 

respectivamente), a ferida crônica que tem maior 

prevalência é a úlcera varicosa. Estudo realizado 

por Salomé (2010) também corrobora com os 

dados da presente pesquisa ao apontar que 

houve maior relevância de participantes (40,9%) 

com úlcera venosa (Oliveira et al., 2012; Lopes, 

2011; Salomé, 2010). 

As úlceras de Membros Inferiores (MMII) 

são lesões que podem surgir espontaneamente 

ou de forma acidental; geralmente podem estar 

relacionadas a processos patológicos locais ou 

sistêmicos e há retardo no processo de 

cicatrização (Oliveira, Tatagiba, et al., 2012). 

Ressalta-se que o tempo transcorrido 

desde o surgimento da ferida até sua total 

cicatrização e a possibilidade de recorrência 

sofre influência também da terapêutica adotada 

para o seu tratamento. Atualmente, com o 

desenvolvimento tecnológico, o enfermeiro deve 

ter conhecimento acerca dos mecanismos de 

reparação tecidual e assim, escolher o produto 

mais adequado para cada situação específica 

(Oliveira et al., 2012). 

Estudo realizado, em Maracanaú – CE, 

com 87 participantes apresentando ferida crônica 

de membros inferiores (MMII), revelou que o 

tempo médio de existência da enfermidade entre 

os sujeitos foi de 5,5 anos, sendo que 38 (69%) 
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os sujeitos foi de 5,5 anos, sendo que 38 

(69%) apresentavam insuficiência venosa 

crônica com úlceras ativas ou cicatrizadas e 

recidivas frequentes há mais de ano. 

Corroborando com esses dados, autores 

realizaram pesquisa, em Fortaleza-CE, com 51 

pacientes apresentando úlcera venosa, onde 

evidenciou que 60,8% participantes tinham a 

lesão a mais de um ano, entrando em consenso 

com o presente estudo (Moreira, Silva, 2011; 

Brito, Nottingham, Victor, Feitoza, Silva, Amaral, 

2013). 

Segundo Waidman, Rocha, Correa, 

Brischiliari e Marcon (2011) o fato da ferida 

perdurar por vários anos acaba colocando a 

pessoa numa situação de apatia, desmotivação e 

comodismo. Essa rotina diária faz com que se 

acomode e perca a sua capacidade de acreditar 

na possibilidade de cicatrização. E, a partir disso, 

a ferida é percebida como algo sem solução, e o 

tratamento, por conseguinte, sem objetivos 

estabelecidos, sem anseios, executados apenas 

como obrigação rotineira. 

Não o bastante, quando a ferida surge, o 

paciente começa a ter dificuldade de locomoção 

e dor. Além disso, a lesão passa a apresentar 

exsudato e odor, o que tem como consequência 

mudanças do estilo de vida e, 

consequentemente, muitas vezes, o paciente 

apresenta frustração e desesperança 

relacionadas ao tratamento (Salomé, Danata, 

Blanes, Ferreira, 2011). 

Vale salientar que a dor em feridas pode 

advir de intervenções cirúrgicas, remoção da 

cobertura, limpeza, etiologia da ferida, 

mobilidade, fricção, isquemia e hipóxia dos 

tecidos, além de fatores ambientais e 

psicossociais (Oliveira, Tatagiba et al., 2012). 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a dor pode ser avaliada em vários 

aspectos; no que tange à intensidade, pode ser 

classificada em leve, moderada e intensa. Para 

atribuir valores a estes aspectos qualitativos, a 

OMS lança mão de várias escalas, a fim de 

mensurar e atribuir um valor a dor verbalizada 

pelo paciente. Uma das escalas mais utilizadas é 

a numérica, onde se atribui valores de zero a 10; 

onde zero significa “nenhuma dor” e 10, “dor 

intensa”. Nesse sentido, as pesquisadoras 

optaram pela utilização desta escala, por ser de 

fácil entendimento pelos participantes da 

pesquisa. Então, pode-se constatar que 47,1% 

dos participantes da pesquisa mencionou sua dor 

como sendo intensa. 

A dor crônica é descrita como aquela que 

perdura por meses, anos ou a vida toda, podendo 

haver ocorrências intermitentes que se 

caracterizam por períodos de dor, intercalados 

com outros. Nesse ínterim, a dor é um sintoma 

clinicamente norteador pelo qual podemos 

identificar e avaliar uma doença ou lesão e a 

partir da sua detecção minimizar os seus 

impactos (Lara, Pereira, Pinto, Vieira, Wichr, 

2011). 

Pesquisa de Evangelista et al (2012) 

realizada com 33 sujeitos explicita que, quanto 

aos sintomas referidos pelos entrevistados, a dor 

foi o mais prevalente, onde esta foi caracterizada 

pelo uso da Escala Numérica (EN). De acordo 

com a pontuação atribuída pelo paciente, a dor 

foi classificada em intensa, como a pior dor 

possível (54,5%), entrando em consenso com o 

presente estudo (Evangelista, Magalhães, 

Moretão, Stival, Lima, 2012).  
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Moretão, Stival, Lima, 2012).  

A experiência da dor é única para cada 

paciente e possui uma dimensão emocional forte. 

A dor é o que o cliente verbaliza ou sinaliza, por 

isso o tratamento deve ser contemplado de forma 

integral e individualizado (Silva, 2012). Nesse 

sentido, vale ressaltar que a OMS criou um 

método específico de classificação da dor e de 

medicamentos que devem ser utilizados de 

acordo com a intensidade da dor, com a 

finalidade de orientar os profissionais da saúde 

na condução correta do alívio deste sintoma. 

 A Escada Analgésica da OMS (2002) 

padroniza o tratamento analgésico da dor 

baseado em uma escada de três degraus de 

acordo com a intensidade de dor que o paciente 

apresenta e verbaliza. No primeiro degrau, o 

tratamento farmacológico é direcionado para dor 

leve, onde são utilizados analgésicos não 

opioides e anti-inflamatórios não esteroidais. 

Quando não ocorre alívio da dor, esta passa a ser 

considerada de intensidade moderada, a qual 

está inserida no segundo grau da escada; nesse 

caso, adiciona-se um opioide fraco. Quando esta 

combinação é refratária, a dor é classificada 

como intensa e na escada, está alocada no 

terceiro degrau; neste caso, deve-se substituir o 

opioide fraco por um forte. 

 Vale salientar que somente um 

medicamento de cada categoria deve ser usado 

por vez e que os medicamentos adjuvantes 

(antidepressivos, anticonvulsivantes, 

neurolépticos, bifosfonados, corticosteroides) 

devem ser associados em todos os degraus da 

escada, de acordo com as indicações específicas 

(Silva, 2012). 

Contudo, a partir desse estudo, pode-se 

perceber que o tratamento farmacológico 

utilizado pelos participantes da pesquisa não é o 

mais adequado, visto que a maior parte da 

amostra referiu sentir uma dor intensa. Diante 

disso, enfatiza-se que temos à nossa disposição 

múltiplos agentes farmacológicos para aliviar a 

dor, e que a seleção do fármaco mais apropriado 

deve estar relacionada ao tipo e a intensidade da 

dor e basear-se nas recomendações da OMS 

(Woo, 2011). Infere-se, de forma, que a dor não 

é avaliada de forma correta e a condução 

terapêutica é subvalorizada pelos participantes 

da pesquisa. 

No que concerne ao tratamento tópico, 

nota-se que houve predominância (76,5%) do 

uso dos Ácidos Graxos Essenciais (AGE). Diante 

disso, é fundamental destacar que existem 

diversos tipos de ácidos graxos, mas se tratando 

de tratamento de feridas, o ácido linoléico e o 

ácido linolênico são os mais importantes, pois 

não podem ser sintetizados pelos mamíferos, por 

não possuírem a enzima delta 9-dessaturase 

(Ferreira, Souza, Rigotti, Loureiro, 2012). 

Corroborando com o presente estudo, a 

investigação de Oliveira et al (2012) mostrou que 

dos 49 participantes da sua pesquisa, 22 (32,8%) 

utilizavam, nas feridas crônicas, produtos à base 

de AGE, seguido da Colagenase (31,3%), 

ficando evidente que o AGE foi o produto mais 

utilizado. Vale frisar que o AGE é indicado para o 

tratamento de úlceras com tecido de granulação 

no leito, promovendo a quimiotaxia e a 

angiogênese, além de manter o meio úmido e 

acelerar o processo de granulação tecidual. 

Ademais, Santana et al (2012), relatam 

em seu estudo, que dentre os 58 participantes, 

71,6% utilizavam produtos a base de AGE para 
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71,6% utilizavam produtos a base de AGE 

para tratar as úlceras. Os autores ainda 

explicitam que este deve ser aplicado 

diretamente no leito da úlcera ou em gaze úmida 

com solução fisiológica 0,9% (SF) suficiente para 

mantê-la úmida até a próxima troca, ocluindo-se 

com cobertura secundária, tipo gaze. 

Entretanto, o tratamento não 

farmacológico também é fundamental para a 

recuperação do paciente, o suporte emocional, 

por exemplo, tem um papel muito importante no 

alívio da dor. Além dele, técnicas de relaxamento, 

massagens, utilização de produtos naturais, 

como por exemplo, o lambedor enfatizado pelos 

participantes, e a atividade física, constituem-se 

como um contributo importante. Além disso, 

deve-se propiciar um ambiente calmo e 

confortável ao paciente (Silva, 2012). 

Apesar do tratamento da dor apresentar 

várias vertentes, os medicamentos ainda são 

mandatórios para o alívio imediato. No entanto, a 

escolha do medicamento adequado dependerá 

da correta avaliação, do conhecimento sobre o 

produto, sua eficácia, custo, disponibilidade no 

mercado, no bem estar e conforto do cliente. O 

uso inadequado do medicamento pode prejudicar 

ou retardar a cicatrização, além de não atenuar a 

dor (Carneiro, Sousa, Gama, 2010). 

O enfermeiro deve ter uma visão ampla 

dos medicamentos que minimizam a dor 

decorrente da ferida crônica, pois é o profissional 

quem está em maior contato com o paciente. 

Infere-se, dessa forma, que é diante desse 

cenário, que esses profissionais precisam 

perceber a importância da avaliação da dor, com 

o objetivo de buscarem o tratamento mais 

adequado (Moreira et al., 2009). 

É fundamental ressaltar que a terapia 

compressiva também auxilia na amenização da 

dor, podendo ser realizada com o uso de meias 

de compressão ou bandagens, sendo 

fundamental para que o tratamento da úlcera seja 

eficaz, pois constitui medida de controle da 

hipertensão venosa, além de aumentar as taxas 

de cicatrização e reduzir custos. Contudo, é 

crucial realçar que sua aplicação exige 

conhecimentos e competências específicas 

(Gaspar, Martinho, 2012).  

Estudo realizado por Brito et al (2013), 

apontou que a maioria dos participantes da 

pesquisa fazia uso de terapia compressiva, e que 

essa medida era responsável por acelerar o 

processo cicatricial e reduzir o percentual de 

recidivas, agindo na macro e microcirculação, 

aumentando o retorno venoso e diminuindo o 

refluxo patológico, favorecendo a reabsorção do 

edema, além de minimizar a saída de líquidos 

para o interstício, e dessa forma aliviando a dor 

(Brito et al., 2013). 

Controlar a dor e promover o conforto são 

dois aspectos importantes nos cuidados de 

enfermagem. Diante disso, sempre que possível, 

o enfermeiro deve planejar intervenções que 

consigam atenuar ou eliminar os fatores 

agravantes da dor visando o alívio satisfatório da 

dor (Souza, 2009). 

Sob este prisma, o presente estudo 

também abordou os fatores agravantes da dor, 

onde o esforço físico (62,7%) se sobressaiu entre 

os demais fatores. Isso pode se dá pelo fato da 

úlcera crônica impor limitações de ordem física 

devido à intensidade da dor, tipo de ferida, 

localização e tempo de existência da lesão. 

Essas limitações geram mudanças nas 

atividades realizadas pela pessoa, interferindo 
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atividades realizadas pela pessoa, 

interferindo todos os aspectos físicos possíveis, 

como andar, tomar banho, trabalhar, viajar e 

dormir (Lara et al., 2011). 

Esse resultado concorda com os dados 

do estudo realizado por Guterres (2010), 

realizado com 29 pacientes cadastrados nas 

unidades de saúde da família do município de 

Cachoeirinha (RS), o qual mostrou que as 

pessoas com úlceras de perna possuem 

dificuldade de realizar as atividades do dia a dia 

devido à dor intensa sentida por esses durante 

esforço físico, gerando incapacidade física 

(Guterres, 2010).  

Assim, é importante que o profissional 

também avalie o grau de dificuldade do usuário 

para andar e deslocar-se à unidade de saúde, já 

que a úlcera pode interferir na capacidade de 

deambulação das pessoas acometidas (Sant’ana 

et al., 2012). 

Avaliar a qualidade de vida é algo que se 

tornou importante nas últimas décadas pela 

necessidade de transformar a medida, antes 

subjetiva, em quantitativa, e de forma a poder ser 

usada em pesquisas e modelos econômicos e, 

também, que os resultados pudessem ser 

utilizados em populações diversas e mesmo em 

diferentes doenças (Souza, Matos, 2010). 

A investigação de Lucas, Martins e 

Robazzi (2008), conduzida com 90 pacientes 

(81,1% com úlceras venosas) de São Paulo-SP e 

Curitiba-PR, observou que dor prejudicou a 

qualidade de vida das pessoas, interferindo 

diretamente na capacidade de manter as 

atividades laborais.  

Os dados desta pesquisa também estão 

em concordância aos achados de Nóbrega et al 

(2011), no qual o estudo do mesmo expôs que 

98,0% das pessoas com úlceras varicosas 

relataram sofrer mudança na qualidade de vida 

após o surgimento da lesão. Diante disso, 

ressalta-se a necessidade de avaliar e registrar a 

intensidade da dor de forma contínua e regular, 

visando otimizar a terapêutica e melhorar a 

qualidade de vida do cliente.  

Vale salientar que a maior parte dos 

participantes desta pesquisa, referiu sentir dor 

intensa, fato este que pode explicar a não 

realização das atividades domésticas, visto que a 

dor causa um impacto significativo no dia a dia e 

nas relações interpessoais dos participantes 

(Silva, 2012). 

Na medida em que esses pacientes 

demonstram alguma dependência para 

administrar suas atividades, sejam domiciliares, 

de lazer, sociais e familiares, terão sua 

autonomia prejudicada e, consequentemente, 

tornam-se dependentes de seus familiares e 

amigos, e, dessa forma, apresentam declínio da 

autoestima e comprometimento da autoimagem 

e da qualidade de vida (Salomé, Blanes, Ferreira, 

2011). 

Apesar de todas essas repercussões, as 

úlceras de perna não são valorizadas 

adequadamente sendo o seu cuidado colocado, 

muitas vezes, em segundo plano. Parte dessa 

atitude advém do fato de que seu tratamento é 

difícil. Elas são refratárias às terapêuticas 

utilizadas, cicatrizam com lentidão e recidivam 

com facilidade (Salomé et al., 2011). Frente a 

isso, percebe-se que a avaliação da qualidade de 

vida do paciente com úlcera venosa é um 

importante indicador da resposta de evolução da 

cicatrização da lesão. 
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CONCLUSÕES 

 
Frente ao exposto, percebe-se que o 

objetivo almejado no estudo foi alcançado, uma 

vez que descreveu o perfil sociodemográfico, 

clínico e terapêutico de pacientes do município 

de Cuité-PB com feridas crônicas que 

reportassem dor.  

Através desse estudo, pode-se averiguar 

que é fundamental inserir, efetivamente, a 

educação permanente nos serviços de atenção 

básica, uma vez que a enfermagem deve esta 

sempre atualizando seus conhecimentos, para 

que haja a disseminação efetiva de informações 

e orientações, tanto ao paciente quanto aos seus 

familiares/cuidadores, quanto aos cuidados 

adequados para com essas feridas visando 

dessa forma atenuar as recidivas e eliminar os 

riscos de complicações que aparecem quando a 

assistência prestada no tratamento de lesões 

não é oportuna. 

Dessa forma, acredita-se que esta 

iniciativa, de inserir a educação permanente, 

possa contribuir no desenvolvimento da 

competência e habilidade desses profissionais 

da saúde de identificar, avaliar e tratar feridas 

crônicas que apresentam o sintoma dor, e a partir 

daí garantir uma assistência integral ao paciente 

e, consequentemente, melhorar sua qualidade 

de vida.  

Ademais, é inegável a necessidade de 

que novas pesquisas sobre essa temática sejam 

realizadas, pois assim, poderemos conhecer a 

clientela atendida com maior propriedade e 

identificar se os cuidados prestados, nos 

diferentes contextos, estão sendo satisfatórios 

diante dessas pessoas com feridas crônicas que 

apresentam dor. 
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Estudo de necessidades de cuidados de pessoas com 65 e mais anos de idade, proposta de 

intervenção dos cuidados de enfermagem de reabilitação. 

Estudio de necesidades de cuidados de personas con 65 y más años de ida, propuesta de 
intervención de los cuidados de enfermería de rehabilitación. 

Study of care needs of people aged 65 and over, proposed intervention of rehabilitation nursing care. 
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RESUMO: 

Objetivo: Descrever necessidades de cuidados de pessoas com 65 e mais anos de idade ao nível dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação.   

Métodos: Estudo transversal, descritivo; amostra de conveniência, com 95 pessoas com 65 anos ou mais de idade. 

ECCI de Odivelas. 

Resultados: Observamos necessidades elevadas e de intervenção ao nível dos cuidados de enfermagem de 

reabilitação, ao nível do Autocuidado, da Aprendizagem e Funções Mentais, Comunicação e Relação com Amigos 

e Cuidadores.  

Conclusão: Propomos como plano de melhoria do comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais 

anos de idade, através da intervenção dos cuidados de enfermagem especializados de reabilitação através de planos 

individuais de intervenção ao nível da: reabilitação funcional motora, de posicionamentos, da reabilitação funcional 

respiratória e de atividades terapêuticas. 

Descritores: Cuidados de enfermagem, Reabilitação, Autocuidado, Classificação Internacional da Funcionalidade. 

 

SUMMARY: 

Objective: To describe the care needs of people aged 65 and over at the level of rehabilitation nursing care. 

Methods: cross-sectional, descriptive study; Sample convenience with 95 people aged 65 and over. ECCI of 

Odivelas. 

Results: We observed high needs and intervention in the level of rehabilitation nursing care at the level of Self Care, 

Learning and Mental Functions, Communication and Relationship with Friends and Caregivers. 

Conclusion: we propose as a plan to improve the self-care behavior of people 65 and over, through the intervention 

of specialized rehabilitation nursing care through individual intervention plans at the level of: functional motor 

rehabilitation, positioning, functional respiratory rehabilitation and Therapeutic activities. 

Descriptors: Nursing care, Rehabilitation, Self-care. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento demográfico é uma realidade 

cada vez mais premente (UN, 2011) com a 

população com idade superior a 65 anos a ter 

exponencialmente maior representatividade 

demográfica (UN, 2011a). A esta população está 

associada uma perceção social negativa e de 

incapacidade (World Bank, 2010), bem como o 

aumento dos custos e recursos sociais e de 

saúde (EC, 2011). Concorrem para este 

fenómeno um conjunto de razões, das quais 

destacamos a associação entre o aumento 

constante da esperança de vida ao nascer e a 

diminuição do índice sintético de fecundidade 

(UN, 2011). A esperança de vida ao nascer em 

nível mundial, passou de 47,7 anos em 1950 para 

69,3 em 2010. Em alguns dos países mais 

envelhecidos (e.g. Portugal) a esperança média 

de vida atingiu já os 79,8 anos (76,7 para os 

homens, 82,8 para as mulheres) e o índice 

sintético de fecundidade 1,37 filhos por mulher 

(EC, 2011).  

Em Portugal em 2011 a percentagem de pessoas 

com 65 anos ou mais era de 19%, sendo que na 

década anterior era de 16% (EC, 2011). Por sua 

vez o índice de envelhecimento do país é de 129 

(EC, 2011).  

Um tão expressivo aumento do número de idosos 

significa que evoluímos do baby boom para o 

elderly boom. Tal como o primeiro exigiu que se 

tomassem medidas políticas de proteção ao 

desenvolvimento das crianças, entendemos que 

também o segundo (i.e., o elderly boom) coloca 

idênticas exigências.  

Neste sentido o processo de envelhecimento 

entendido como fase de desenvolvimento terá 

exigências específicas que importa 

compreender. As diversas teorias 

biológicas, psicológicas e sociais dizem-nos 

que é uma fase que se caracteriza por 

perdas progressivas. Por sua vez as 

ciências da saúde afirmam que associado 

ao envelhecimento progressivo existem 

situações de multimorbilidade crónica. 

Estamos assim perante um cenário que tem 

exigências de desenvolvimento próprias da 

idade e exigências decorrentes dos desvios 

de saúde. Ambas terão repercussões sobre 

a capacidade de autocuidado entendida 

como o conjunto de atividades 

desenvolvidas de modo independente por 

uma pessoa para promover e manter o 

bem-estar pessoal ao longo da vida (Orem 

2001). Quando existe défice de 

autocuidado surge a necessidade de se 

desenvolver uma intervenção terapêutica a 

qual poderá ser total ou parcialmente 

compensatória ou de suporte-educativa 

(Orem 2001), onde as intervenções dos 

enfermeiros especialistas surgem com 

grande prioridade. Para a OE (2010), o 

conceito das competências do enfermeiro 

especialista é coerente com os domínios 

considerados na definição das 

competências do enfermeiro de Cuidados 

Gerais, isto é, o conjunto de competências 

clínicas especializadas, decorre do 

aprofundamento dos domínios de 

competências do enfermeiro de cuidados 

gerais. Também envolve as dimensões da 

educação dos clientes e dos pares, de 

orientação, aconselhamento, liderança e 

inclui a responsabilidade de descodificar, 

disseminar e levar a cabo investigação 
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relevante, que permita avançar e melhorar a 

prática da enfermagem (OE, 2010). Estas 

competências desenvolvem-se num quadro de 

necessidades de cuidados, com especial 

atenção para os processos de reabilitação no 

autocuidado. Em relação ao domínio específico 

dos cuidados de reabilitação ele é um processo 

global e dinâmico orientado para o 

restabelecimento físico e psicológico da pessoa, 

de modo a permitir uma reintegração social (OE, 

2010a). A reabilitação, enquanto especialidade 

multidisciplinar, compreende um corpo de 

conhecimentos e procedimentos específicos que 

permite ajudar as pessoas com doenças agudas, 

crónicas ou com as suas sequelas a maximizar o 

seu potencial funcional e independência (OE, 

2010a). Os seus objetivos gerais são melhorar a 

função, promover a independência e a máxima 

satisfação da pessoa e, deste modo, preservar a 

autoestima. O enfermeiro especialista em 

enfermagem de reabilitação concebe, 

implementa e monitoriza planos de enfermagem 

de reabilitação diferenciados, baseados nos 

problemas reais e potenciais das pessoas (OE, 

2010a).  

As repercussões sobre o autocuidado decorrem 

em grande parte das limitações da 

funcionalidade. Importa por isso que se 

desenvolvam instrumentos que avaliem o estado 

funcional dos idosos, como indicador de 

necessidade de cuidados, mas também de 

previsão dos custos e das intervenções dos 

cuidados de enfermagem de reabilitação.  

Para classificar a funcionalidade foi criada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

Classificação Internacional de Funcionalidade 

(CIF), que foi adotada por Portugal (CIF, 2004) e 

à qual são reconhecidas diversas vantagens de 

utilização. Os indicadores de incapacidade, 

nomeadamente os de limitação de atividade e os 

de limitação de capacidade funcional, permitem 

definir posteriormente, necessidades de 

cuidados de saúde (Lopes et al, 2013). Foi com 

base nesta classificação que empreendemos o 

desenvolvimento do Elderly Nursing Core Set 

(ENCS) (Lopes e Fonseca, 2011).  

Face ao exposto, entendemos os cuidados de 

enfermagem às pessoas idosas (Steiner et al, 

2001) como um processo de cuidados levado a 

cabo pelo enfermeiro, em articulação com a 

restante equipa (von Krogh et al, 2005), dirigido 

à pessoa idosa no seu contexto e que tem em 

consideração a sua funcionalidade entendida 

como processo de interação ou relação 

complexa entre a condição de saúde e os fatores 

contextuais (i.e. fatores ambientais e pessoais). 

O processo de cuidados visa a manutenção da 

autonomia (Griffiths, 2006) e/ou a promoção dos 

processos de readaptação (Griffiths et al, 2001) 

em relação aos défices de auto cuidado (Chang 

et al, 2007) e das atividades de participação, 

considerando as funções e estruturas do corpo e 

os fatores ambientais.  

MÉTODOS E TÉCNICAS 

Como já foi referido o ENCS foi construído 

com indicadores sensíveis aos cuidados de 

enfermagem. Decidimos aplicar o 

instrumento criado a uma amostra 

intencional de 95 idosos (65 anos ou mais) 

da Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI) de Odivelas – 95 idosos. 
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Esta equipa integra a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados integrados a pessoas 

idosas. Alguns dos critérios para os idosos serem 

acompanhados por estas equipas são: ter 

dependência funcional e/ou critérios de 

fragilidade, doenças crónicas evolutivas e 

 

 

 

 

A reflexão dos dados e as necessidades de 

cuidados de enfermagem de reabilitação foi feito 

ao longo do Estágio II do Curso de Pós 

Licenciatura de Especialização em Enfermagem 

de Reabilitação.   

O ENCS que agora se apresenta é composto por 

25 itens considerados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem, sendo seu objetivo, avaliar as 

necessidades de cuidados de enfermagem e os 

seus resultados, a pessoas com 65 e mais anos 

de idades. A resposta a cada um dos itens é feita 

segundo uma escala tipo Likert com 5 pontos (1. 

NÃO há problema: 0-4%; 2. Problema LIGEIRO: 

5-24%; 3. Problema MODERADO: 25-49%; 4. 

Problema GRAVE: 50-95%; 5. Problema 

COMPLETO: 96-100%), tal como proposto pela 

CIF. Segundo o M65+Autocuidado (Fonseca e 

Lopes, 2014), consideramos necessidade de 

cuidado de enfermagem como de: autocuidado 

na atividade, como não há problema e problema 

ligeiro; défice de autocuidado terapêutico 

(moderado), como problema moderado; e 

autocuidado terapêutico (completo e grave) 

como problema grave e completo 

dependência funcional grave por doença física 

progressiva ou permanente e pessoas com 

situação de doença evolutiva, sem resposta 

curativa. Neste contexto foram selecionados os 

idosos que se mostraram disponíveis para 

responder. As características da amostra são as 

constantes na tabela 1.  

 

 

 

Este instrumento permite a avaliação de 4 

fatores: Autocuidado, a Aprendizagem e Funções 

Mentais, Comunicação e Relação com Amigos e 

Cuidadores, os quais resultaram da Análise 

Factorial de Componentes Principais.  

Os dados foram recolhidos com recurso à técnica 

de entrevista estruturada com base no ENCS. O 

tempo médio de aplicação do questionário foi de 

20 minutos. O tratamento de dados foi realizado 

com recurso ao SPSS®, fazendo-se uso da 

análise fatorial de componentes principais com 

rotação varimax, a análise de sensibilidade com 

o teste kolmogorov-smirnov e a análise de 

fidelidade com o método alpha de cronbach(18).  

Análise de Sensibilidade: Testou-se a 

normalidade da distribuição dos quatro fatores 

extraídos da ACP, bem como o Total Global, 

através do teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

tendo-se demonstrado que nenhum Factor nem 

o Total Global (p<.05) (18) seguem uma 

distribuição normal. Análise de Fidelidade: A 

fidelidade da escala foi determinada pelo método 

alpha de Cronbach(19). 
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Foi calculada a consistência interna para a 

globalidade da escala e, seguidamente para 

cada um dos fatores constituintes da escala. O 

alpha Global (para os 25 itens) foi de .963, 

demonstrando uma excelente consistência 

interna. Foram também calculados os alphas 

para os quatro fatores extraídos da ACP (Tabela 

4), sendo o Fator 1 (Autocuidado) aquele que 

apresenta um alpha mais elevado (α = .976), 

demonstrando uma excelente consistência 

interna. Os Fatores 2 e 3 (α = .942 e α = .948, 

respetivamente) apresentam uma boa 

consistência interna, enquanto que o Fator 4 (α  

= .624) demonstra uma consistência 

questionável. Análise de Validade: Com o 

objectivo de averiguar a validade de construto da 

escala, submetemos os nossos dados a uma 

análise factorial, pelo método das componentes 

principais com rotação varimax(Schein et al, 2005). A 

estrutura relacional dos itens do ENCS foram 

submetidos a uma análise fatorial de 

componentes principais (ACP)1 . Desta análise 

extraíram-se quatro componentes (também 

designadas por dimensões), segundo o critério 

de Kaiser para uma dimensão de 427 indivíduos, 

uma vez que a seleção das componentes foi feita 

tendo em conta o valor próprio superior à 

unidade, isto é, cada valor próprio quantifica a 

parte da variância (do total das variáveis) que é 

explicada por cada uma das componentes. 

Contudo, segundo o critério do Scree Test 

(análise do Scree Plot), poder-se-iam extrair 5 

componentes, uma vez que poderemos extrair 

componentes até ao ponto em que a linha (curva) 

do gráfico tende a ficar paralela ao eixo 

horizontal. 

As quatro componentes extraídas explicam 

80,25% da variância total, tendo sido as mesmas 

construídas com um peso superior a .5. No 

pressuposto de que quanto maior a percentagem 

de variância explicada maior a diferenciação, 

estas quatro componentes têm associado um 

grau de importância decrescente relativamente 

aos aspetos funcionais dos idosos.  

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Na ECCI de Odivelas 1 , observamos 

pessoas de ambos os sexos que recorrem 

aos seus serviços, tendo idades 

compreendidas entre os 65 anos e os 97 

anos de idade (minimum = 65; maximum = 

97). Existe uma diferença de 32 anos entre 

o valor mais elevado e o mais baixo da 

variável (range = 32). Em termos médios, a 

idade situa-se nos 80,34 anos. Observa-se 

ainda que a dispersão, em termos médios, 

relativamente à média é de 8,53 anos 

(std.deviation). A maioria das pessoas 

(mode) está posicionada no escalão etário 

dos mais idosos, 85 e mais anos (37,6%), 

seguindo-se as pessoas com 75 a 84 anos 

de idade (35,5%). As pessoas com idades 

compreendidas entre os 65 e 74 anos 

representam 26,9% da subamostra. A 

maioria das pessoas é do sexo feminino 

(63,2%) (mode), sendo que 36,8% pessoas 

são do sexo masculino. A maioria das 

pessoas detém o estado civil de viuvez 

(49,60%) (mode), 41,60% das pessoas são 

casadas, 5,60% solteiras e apenas 3,20% 

divorciadas. 
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1 Técnica de redução de dados que procura, a partir de um conjunto inicial de variáveis (correlacionadas entre si), identificar um conjunto menor de 

variáveis hipotéticas (não correlacionadas entre si) sem que tal acarrete perdas de informação. Esta ACP, com rotação varimax, resultou numa matriz 

de adequabilidade muito boa (KMO = .947) e o Teste de Bartlett (X2
(300) = 11131,28, p<0,001), mostrando-nos que a matriz das correlações não é 

uma matriz de identidade, uma vez que a significância é < 5%. Assim e tendo em conta a análise de ambos os testes, concluímos que estamos em 

condições adequadas para a prossecução da análise fatorial. 1 Anexo XXII. 
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Em termos de IMC, a maioria das pessoas (63%) 

apresenta valores de sobrepeso, enquanto 

34,3% se encontram com num peso considerado 

saudável. Apenas cerca de 2,70% apresentam 

um IMC de baixo peso. Constatamos que a 

esmagadora maioria (65,20%) das pessoas 

frequentaram o ensino, sendo que 34,80% 

referem que não o frequentaram. Observamos 

ainda que cerca de 78,30% das pessoas sabem 

ler, enquanto cerca de 21,70% referem que não 

sabem ler. Poder-se-á, assim, retirar a ilação de 

que, independentemente de não estarmos em 

presença de uma subamostra bastante 

escolarizada, a maioria das pessoas é 

alfabetizada.  

O conceito de autocuidado no ENCS é 

constituído por doze indicadores (Lavar-se 

(d510); vestir-se (d540); cuidar de partes do 

corpo (d520); deslocar-se utilizando algum tipo 

de equipamento (d465); andar (d450); realizar a 

rotina diária (d230); manter a posição do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d415); mudar a posição básica do corpo (d410); 

cuidados relacionados com os processos de 

excreção (d530); utilização da mão e do braço 

(d445); beber (d560); comer (d550) com escala 

tipo Likert com 5 pontos. Na ECCI de Odivelas 

56,5% das pessoas apresentam défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave), 

22,8% autocuidado na atividade e 20,7% défice 

de autocuidado terapêutico (moderado).  

Observamos o aumento do défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) em 

relação ao aumento dos anos de vida, bem como 

o facto de as pessoas do sexo masculino e com 

o estado civil de viuvez serem também as mais 

dependentes no que concerne ao conceito de 

autocuidado. Em sentido oposto, as pessoas do 

sexo feminino (37,2%), com 65 e mais anos de 

idade (45,3%) e as casadas (40,8%) apresentam 

maior percentagem de autocuidado na atividade 

(Tabela 2) 
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No ENCS, o conceito de aprendizagem e funções 

mentais é constituído por seis indicadores 

[Funções emocionais (b152); Funções da 

orientação (b114); Funções da atenção (b140); 

Funções da memória (b144); Funções da 

consciência (b110); Funções cognitivas de nível 

superior (b164)]. Na ECCI de Odivelas, 36,0% 

das pessoas apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) e 23,3%, défice de 

autocuidado terapêutico (moderado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de comunicação é constituído por 

quatro indicadores [Falar (d330); Conversação 

(d350); Comunicar e receber mensagens orais 

(d310); Relacionamentos familiares (d760)]. 

Das pessoas observadas na ECCI de Odivelas 

24,2% apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) e 21,1% 

apresentam Défice de autocuidado terapêutico 

(moderado). 

Observamos que, em relação ao conceito de 

aprendizagem e funções mentais, as pessoas do 

sexo masculino, quem tem maior idade e as 

pessoas viúvas têm maior nível de dependência. 

Em sentido inverso, as pessoas do sexo 

feminino, no grupo etário dos 65 a 74 anos de 

idade e as pessoas casadas são as que ao nível 

deste conceito têm menor nível de dependência 

(Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que em relação ao conceito de 

comunicação, são as pessoas do sexo masculino 

(26,3%), as pessoas com 85 e mais anos de 

idade (33,3%) e as casadas (23,3%) que 

apresentam maior défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) (Tabela 4).  
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O conceito de relação com amigos e cuidadores 

é constituído por três indicadores [Prestadores 

de cuidados pessoais e assistentes pessoais 

(e340); Profissionais de saúde (e355); Amigos 

(e320)]. 

Na ECCI de Odivelas, 27,2% das pessoas 

apresentam défice de autocuidado terapêutico 

(completo e grave) e 45,5% apresentam Défice 

de autocuidado terapêutico (moderado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos níveis de problema menores 

(autocuidado na atividade) em relação ao 

conceito de relação com amigos e cuidadores, 

sendo que, à medida que a idade avança, os 

níveis de dependência descritos neste conceito 

são maiores. As pessoas com 65 a 74 anos de 

idade (41,9%), do sexo masculino (37,7%) e as 

casadas (31,5%) apresentam défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) 

(Tabela 5). 
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Observa-se elevado nível de intervenção dos 

cuidados de enfermagem ao nível dos conceitos 

referenciados no ENCS, conforme os dados 

apresentados anteriormente. Com nível de 

incapacidade, necessitamos que os cuidados de 

reabilitação sejam integradores da 

autonomização dos núcleos familiares. Deste 

modo, propomos como plano de melhoria do 

comportamento de autocuidado das pessoas 

com 65 e mais anos de idade, através da 

intervenção dos cuidados de enfermagem 

especializados de reabilitação através de planos 

individuais de intervenção ao nível da: 

reabilitação funcional motora (Orsini, 2012), de 

posicionamentos (Cruz, 2008), da reabilitação 

funcional respiratória (Cordeiro e Menoita, 2012) 

e de atividades terapêuticas(Menoita, 2012).  

 

CONCLUSÃO 

Como resultado da análise das qualidades 

psicométricas do ENCS podemos concluir que o 

instrumento no seu conjunto apresenta 

excelentes qualidades psicométricas no que diz 

respeito à consistência, fiabilidade e validade 

interna, através da validade de conteúdo, 

validade de constructo, validade convergente e 

validade discriminante. De entre as suas 

componentes destacamos a que designámos 

como o “autocuidado” a qual assume enorme 

preponderância na explicação da funcionalidade 

dos idosos. Em contrapartida os aspetos com 

menos preponderância são os que designámos 

como “relações com os amigos e cuidadores”. 

Observamos um conjunto de conceitos que 

interferem no comportamento de autocuidado 

das pessoas com 65 e mais anos de idade, com 

diferentes necessidades de intervenção ao nível 

dos cuidados de enfermagem. No 

M65+Autocuidado, o comportamento de 

autocuidado foi descrito como sendo composto 

pelos conceitos de autocuidado, da capacidade 

funcional e da capacidade de conhecimento. 

Observamos algumas das variáveis do 

comportamento de autocuidado que estão 

especificamente enquadradas no conceito de 

autocuidado, como sendo deslocar-se utilizando 

algum tipo de equipamento, andar, realizar a 

rotina diária, manter a posição do corpo, mudar a 

posição básica do corpo, cuidados relacionados 

com os processos de excreção e utilização da 

mão e do braço.  

Como se percebe ao longo da discussão, 

podemos, de forma fundamentada, através do 

M65+Autocuidado, utilizar a CIF (2004), de 

acordo com o modelo de autocuidado de Orem 

(2001), no sentido de apurar as necessidades de 

cuidados de enfermagem de reabilitação, tendo 

por base o comportamento de autocuidado das 

pessoas com 65 e mais anos de idade. 

Sendo o autocuidado o conceito com maior 

expressão no modelo que propomos, para 

colmatar os défices do comportamento de 

autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de 

idade, propomos a intervenção estruturada dos 

cuidados de enfermagem de reabilitação de 

forma global com os cuidadores familiares e 

informais ao nível das intervenções propostas 

anteriormente.  
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Resumo 

Os cuidados prestados a alguém que deles necessita têm acompanhado a evolução que a humanidade 
tem tido, não só sob o ponto de vista demográfico e de saúde, mas também socialmente e 
tecnologicamente 

O cuidar deixou de ser uma função meramente familiar para ser algo bastante complexo, em que há 
necessidade da intervenção de uma equipa intersectorial e transdisciplinar. Com efeito só assim se pode 
fazer face a um envelhecimento cada vez mais acentuado e a todos os determinantes que lhe estão 
subjacentes, nomeadamente à co-existência de uma co-morbilidade e multimorbilidade bem como de 
outras situações nunca antes vividas pelo Homem. 

Assim, hoje o cuidar deve envolver não só profissionais de vários sectores, mas também a família e rede 
social da pessoa cuidada bem como a ela própria. A relação entre aqueles e estes não pode ser 
meramente informativa, devendo antes contemplar uma partilha de saberes. 

A Autora, faz neste artigo, uma reflexão da evolução do cuidar relacionando-a com as mudanças sociais 
do fim do seculo XX e início do seculo XXI 

Palavras chave: Cuidar no seculo XXI, Cuidados de Saúde Primários, muldisciplinaridade e 
transdisciplinaridade 

Abstract 

Society is in transition toward a world where an ageing population with different diseases patterns, 
emerge. The family structure also changed, and the care of a person, needs to be adapted  

The decrease of number of carers (while the demands of care increase), together with the society 
changes are claiming by a multidisciplinary team and a transdisciplinary team which also involve family 
and the person who needs care 

The Author analyse the humanity changes and reflect about the changes on caring in XXI century 

Key words: Caring in XXI century, Primary care; multidisciplinary and transdisciplinary teams 
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Introdução                                    

O Homem, à medida que vai evoluindo modifica 

a sociedade que, por sua vez também a 

influência, formando-se em conjunto, uma espiral 

em evolução que nunca volta ao ponto de partida, 

pois a interação permanente entre o Homem, a 

família e a sociedade produz transformações 

estruturais com implicações não só na saúde das 

populações e na prestação de cuidados a esta, 

mas também na área social. 

Uma das grandes transformações que a 

Sociedade/ Humanidade sofreu foi o 

envelhecimento demográfico que continua a 

evoluir, com um número e proporção de idosos, 

em crescendo. Este fenómeno, único na 

Humanidade, trouxe consequências ainda não 

totalmente dimensionadas.1 

Um outro acontecimento que mudou o mundo e 

acelerou o seu processo de transformação foi o 

aparecimento e democratização das novas 

tecnologias com produção de mais 

conhecimento, que também é divulgado a uma 

maior velocidade e levado a sítios mais remotos, 

outrora fechados sobre si mesmos. Esta nova 

forma de divulgação, pode transformar culturas 

limitadas espacialmente e temporalmente.2,3 

A informação passou, assim, a não ter fronteiras, 

tendo como único constrangimento situações de 

fragilidade económica.2,3 

A produção de conhecimento tem sido de tal 

forma rápida e intensa, que houve necessidade 

de o fragmentar por disciplinas (algumas delas 

novas) o que para além de trazer uma maior 

complexidade aumentou ainda mais, a produção 

de conhecimentos e da sua aplicação prática, 

obrigando, assim, a sociedade a repensar formas 

de integração para que não se compartimentasse 

demasiado e deixasse de ser compreensível e/ou 

exequível a não ser através de uma equipa 

transdisciplinar. Efetivamente o Homem continua 

a ter que ser visto como um todo, porém para que 

tal seja possível há necessidade de entrecruzar 

conhecimentos hoje pulverizados em disciplinas. 

Isto só é possível quando o conhecimento é 

partilhado por equipas constituídas por 

elementos de vários saberes que fazem a 

integração das diferentes frações que o 

constituem.2 

A evolução da saúde e do cuidar 

No início do seculo XX a saúde era definida como 

ausência de doença, porém este conceito 

modificou-se após a segunda Guerra Mundial, 

com o nascimento da ONU e da OMS e, mais 

tarde, em 1978 na Assembleia Mundial da Saúde 

em Alma-Ata (Cazaquistão – URSS à data) com 

a definição de Cuidados de Saúde Primários e de 

seus objetivos/ finalidades. 

A saúde passou a ser tão importante como a 

doença e o combate a esta. Começou-se, 

também, a perceber que a saúde não era apenas 

a ausência de doença, mas algo mais que 

necessitava de uma intervenção diferente. 

O Homem passa a ser observado não apenas 

como ser biológico mas também, como ser 

constituído por outras componentes. Assim, 

surge o conceito do Homem como ser bio-psico-

social e posteriormente também como ser 

espiritual. Todas estas componentes estão 

interligadas, influenciando-se mutuamente quer 

no sentido de mais saúde quer no sentido de 

mais doença. 
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A OMS define então saúde como o “completo 

bem-estar orgânico, psíquico e social e não a 

mera ausência de doença”. Esta definição com a 

polemica que criou acerca do “ completo bem-

estar” chamou a atenção para que a saúde e a 

doença estão em continuidade, cujas 

extremidades, por mais que sejam amputadas, 

continuam a existir. Assim, podemos afirmar que, 

numa comunidade, saúde e doença coexistem 

pelo que vai sempre ser necessário não só uma 

intervenção em prol de mais saúde mas também 

estratégias de intervenção, para prevenir 

doenças. A saúde – doença constitui um binômio 

instável que necessita de uma vigilância 

permanente e de intervenções dirigidas ao 

indivíduo e à comunidade onde este se insere. 

Com a evolução da ciência, nomeadamente na 

imunologia e na psicologia, percebeu-se que o 

Homem é também um ser psicossocial e que o 

seu estado de saúde pode influenciar o coletivo 

e vice-versa. 

Compreendeu-se, também, que a saúde 

individual interage bidireccionalmente com a 

saúde coletiva, havendo, por isso, necessidade 

de responsabilizar cada individuo pela sua saúde 

e pela saúde do coletivo. Cada cidadão tem, 

assim, direitos e deveres para com os outros quer 

na área da saúde, quer em outras áreas 

evoluindo-se então para o conceito de cidadania 

À medida que a comunidade vai pendendo para 

um estado de saúde, maior será a 

responsabilidade individual e coletiva na 

promoção da saúde e maior será também a 

responsabilidade daquela na educação para a 

saúde e, na educação para a cidadania da 

população nela residente. Se esta for assumida 

pela maior parte dos cidadãos então o binómio 

saúde / doença penderá cada vez mais para a 

saúde, facilitando o trabalho dos profissionais 

envolvidos.  

Os vários sectores da vida quotidiana de uma 

comunidade (em que o sector da saúde é apenas 

um deles) passam a ter uma grande co- 

responsabilização nesta situação, porém nem 

sempre agem da melhor forma a poupar recursos 

e a obter a maior eficácia e eficiência. Torna-se, 

então, obrigatório criar uma plataforma de 

entendimento entre os diversos intervenientes 

bem como estabelecer uma intervenção conjunta 

de cuidados. 

Segundo Farias & Sonaglio (2013) a 

multidisciplinaridade ocorre quando o 

conhecimento de várias disciplinas e/ou vários 

setores é necessário para a resolução de 

situações, porém dificilmente estas são 

enriquecidas pela informação proveniente de 

cada uma delas4 

Embora tendo por objetivo comum a saúde e o 

bem-estar da comunidade, as estratégias para os 

atingir, bem como a linguagem científica utilizada 

pelos membros das várias disciplinas envolvidas, 

podem diferir, diminuindo, assim, a eficiência das 

intervenções e podendo mesmo criar 

constrangimentos e conflitos de território e 

outros. 

A complexidade da saúde na comunidade 

exige, então, uma equipa multidisciplinar, 

em que cada um traz o seu saber, o discute, 

mas, em que  cada elemento do grupo, tem 

papeis/ funções específicas. 
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Esta situação, diferente da quando não existia 

equipe de trabalho, melhorou a performance dos 

cuidados individuais e coletivos, começando a 

haver alguma interdisciplinaridade, entendida 

como a soma da informação convergente de 

várias disciplinas para produzir uma acção 

conjunta com bons resultados. O conhecimento 

que cada disciplina adquire sobre a comunidade 

onde decorre a ação torna-se, mais profundo e, 

mais abrangente, porém ao não integrar saberes 

não enriquece a disciplina, em si mesma.4,5 

Segundo Farias & Sonaglio (2013) A 

interdisciplinaridade constitui-se,  

 

portanto,  como uma ferramenta do saber que 

interliga conhecimentos4 

 

Com o envelhecimento demográfico da 

população, surgem novos problemas a reclamar 

novas soluções, como sejam, entre outros, a 

multi- morbilidade, a co-morbilidade, a pré-

fragilidade e a fragilidade em idosos, a grande 

longevidade (ultrapassando cada vez mais, um 

maior número de pessoas os 100 anos), e, a alta 

percentagem de idosos e grandes idosos a viver 

só. 

Estas situações ainda são agudizadas por 

grandes alterações estruturais na família e, por 

uma grande mobilidade das pessoas, impensável 

no início do seculo XX. 

 A definição do conceito de intervenção para a 

saúde com uma definição espaço - temporal bem 

precisa, desaparece com as situações acima 

mencionadas, passando o tempo a coincidir não 

só com o ciclo vital, mas também com um 

passado cultural e um futuro de contornos 

imprecisos.6,7 

Das intervenções em saúde passam a fazer parte 

as preocupações com o futuro de uma 

comunidade, isto é, embora não esquecendo o 

passado, trabalha-se o presente em função do 

futuro, não descurando tendências demográficas 

entre outros fatores.   

Com a era da globalização e a facilidade de 

mobilização, bem como a facilidade em as 

pessoas obterem em pouco tempo uma 

informação universal, as intervenções em saúde 

deixam de estar restringidas a um determinado 

espaço, passando a ter outras dimensões que 

exigem equipes cujos membros podem não 

coexistir no mesmo espaço, mas encontrarem-se 

em vários países e até em vários continentes, 

trabalhando em disciplinas cada vez mais 

específicas.  

Esta nova visão de um binómio saúde-doença 

sem fronteiras, não se limitando a um 

determinado espaço, ou a uma determinada 

cultura obriga a repensar a forma de trabalhar de 

uma equipe devendo os seus membros interagir 

entre si para poder agir como um todo. A cultura, 

a dimensão temporal e a área geográfica já não 

são comuns e o conhecimento encontra-se 

demasiado espartilhado, para que todos saibam 

um pouco de tudo. 

A necessidade de obter um conhecimento global 

sem fronteiras, obriga a repensar a forma de 

funcionamento de uma equipa. 

 Nesta situação, o trabalho em equipa só é 

profícuo através de uma transdisciplinaridade em 

que cada elemento entrecruza o seu 

conhecimento com o dos outros, não procurando 

que uma ou mais disciplinas dominem as outras, 

mas em que predomina uma abertura a 

conhecimentos interdisciplinares, havendo um 
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pensamento de organização do conhecimento de 

toda a equipa.8,9  

Deste entrecruzamento de disciplinas e numa 

perspetiva transdisciplinar, cada membro da 

equipa passa a ser co-responsável nas tomadas 

de decisão e na avaliação de resultados. Cada 

técnico passa a integrar conhecimentos e 

estratégias que ultrapassam a formação de base 

e que são construídas em conjunto. A dimensão 

do conhecimento ultrapassa, assim, a soma das 

partes.  

A transdisciplinaridade pretende assim envolver 

não só o que está dentro de cada disciplina, mas 

também o que está entre as disciplinas4 

Evolução do cuidar, multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade 

Cuidar significa tomar conta de alguém. Outrora 

era sobretudo cuidar de pessoas sãs mas sem 

autonomia (recém-nascidos e crianças 

pequenas) ou de pessoas doentes que na maior 

parte das vezes perdiam temporariamente a sua 

autonomia/ independência. Não havendo à data, 

uma filosofia de saúde comunitária, cuidar 

implicava essencialmente uma relação 

interpessoal, isto é, uma pessoa assumia cuidar 

de outra que estava a necessitar de cuidados. 

Há medida que a saúde pública vai evoluindo e 

que os padrões de doença se vão alterando, o 

conceito de cuidar assume uma nova dimensão 

que é não só a de cuidar do indivíduo, mas 

também o envolvimento em educação para a 

saúde. Assim educar para a saúde é também 

uma forma de cuidar não curativa, mas 

preventiva e/ou promocional.10  

A antecipação de cuidados individuais e coletivos 

passa também, a ser importante no cuidar. 

Com o avanço da ciência e das tecnologias, bem 

como com a evolução demográfica, as doenças 

numa comunidade deixam de ter um padrão de 

doenças infeciosas (agudas) para dar lugar a um 

padrão de doenças crónico-degenerativas 

(doenças crónicas e progressivamente 

incapacitantes), caminhando-se ainda para uma 

alta prevalência de complicações deste último 

tipo de doenças. A co-morbilidade, sobretudo em 

pessoas mais idosas, passa a ser a regra.1  

Para fazer face a estas novas situações houve 

necessidade de formar equipas 

multidisciplinares, em que cada elemento, 

desempenha papeis e funções diferentes, mas 

em que o objetivo e o objeto do cuidar é comum.11 

O cuidar deixa de ser interpessoal e temporário/ 

transitório para passar a envolver diversas 

pessoas, com e sem formação específica, 

surgindo, então as figuras de cuidador formal e 

de cuidador informal. Neste último caso, 

consoante o seu papel/funções ainda é 

classificado como principal ou secundário. 

O cuidar temporário/ transitório transforma-se 

num cuidar longitudinal, prolongado no tempo, 

feito de forma continua e, muitas vezes, com 

necessidade de o cuidador progressivamente ter 

de aumentar o número de horas a cuidar. 

O cuidar, que antigamente estava 

essencialmente entregue à família e aos 

profissionais de saúde, passa a ser repartido e/ou 

complementado por outros profissionais 

(auxiliares de lares, auxiliares de domicilio, 

psicólogos, assistentes sociais, etc) e por outras 

pessoas sem laços de co-sanguinidade (famílias 

de acolhimento, cuidadores formais no domicílio, 

etc)  
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Com o envelhecimento da população e a 

evolução do conhecimento científico sobre 

envelhecimento fisiológico e patológico bem 

como sobre as doenças crónico-degenerativas, o 

auto-cuidado assume particular relevo, sendo 

essencial para a promoção da saúde uma 

aprendizagem ao longo da vida. 

A longitudinalidade no cuidar passa a 

acompanhar todo o ciclo vital do indivíduo 

havendo também uma co-responsabilidade dos 

diversos sectores de vida do indivíduo e da 

comunidade onde este se insere. 

O cuidar ganha assim, uma dimensão que nunca 

tinha existido, envolvendo em simultâneo, não só 

profissionais de vários sectores, mas também a 

própria comunidade e o próprio cidadão que 

apresentam saberes adquiridos não só através 

duma aprendizagem científica específica, mas 

também através de informação vinculada aos 

mass-media e multimédia que se vão 

implantando num saber de uma cultura local que 

deixou  na maior parte dos casos, de ser 

monocultural para passar a ser  multicultural. 

A multidisciplinaridade passa a ter uma dimensão 

multiprofissional e multissectorial mas com 

saberes e linguagens bem diferentes. 

A essência passa a estar no cuidar e em quem 

os presta. 

 O cuidar deixa de estar centrado no indivíduo 

para se centrar nos próprios cuidados não 

esquecendo, como é óbvio, o objeto receptor de 

cuidados.12 

Os cuidados passam a ser mais efetivos, se 

houver uma partilha de saberes e do cuidar. 

Quanto maior for a partilha de saberes mais 

aprende quem presta cuidados e mais beneficia 

o individuo/ comunidade a ser cuidado (a).  

A multidisciplinaridade cede lugar à 

transdisciplinaridade. A fragmentação de 

saberes transforma-se na partilha de saberes 

com benefício para quem é cuidado.14,15 

Como Almeida Filho ( 2000) afirma ..Para a 

constituição de uma ciência, não são os campos 

disciplinares que interagem entre si, mas sim os 

sujeitos individuais e coletivos que os constroem 

na prática científica cotidiana15 

Vemos assim, que o cuidar individual e colectivo 

tende a adaptar-se não só a mudanças 

demográficas, de padrões de doença e evolução 

tecnológica , mas também à evolução do Homem 

e da sociedade, na qual se incluem  aspectos 

relacionais . 

O modo como os cuidadores se vão relacionando 

entre si e usando os seus próprios 

conhecimentos está relacionado com a 

distribuição e propagação desse próprio 

conhecimento e a evolução do estado de saúde 

e social de uma comunidade 

 

Conclusões 

Em síntese podemos afirmar que o 

envelhecimento demográfico , as alterações 

estruturais da família, , a longevidade, a 

multimorbilidade e a co-morbilidade, entre outros 

fatores, obrigam a repensar-se  os cuidados no 

seculo XXI, para que se possa fazer face às 

solicitações dos mesmos e à demanda em 

saúde. Assim a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar e transdisciplinar é uma 

imperiosidade emergente, que se agudiza com o 

alongamento temporal do cuidar e a mudança 

nos padrões de morbilidade relativamente aos 

existentes no pós 2ª guerra mundial. 
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O Autocuidado com co-responsabilização da 

própria pessoa cuidada, assume também uma 

importância outrora não existente. 

Assim a formação formal e informal dos 

profissionais envolvidos, tem que ser 

cuidadosamente planeada de forma a diminuir 

constrangimentos ao funcionamento de uma 

equipa transdisciplinar.  
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Resumo 

Objetivo: descrever o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico de pacientes oncológicos em uso de opioides 

com constipação intestinal. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal realizada na Fundação de 

Assistência Paraibana (FAP) no município de Campina Grande, Paraíba durante os meses de fevereiro e março de 

2013. Participaram desta pesquisa 20 pacientes oncológicos em uso de opioides apresentando constipação 

intestinal. A pesquisa foi realizada a partir de um questionário semiestruturado, contendo questões objetivas e 

subjetivas baseadas nos Critérios de Roma III e Escala de Bristol. Resultados: Para a análise dos dados foi adotada 

a estatística descritiva, cujos dados foram discutidos à luz da literatura pertinente. Conclusões: o aparecimento da 

constipação intestinal está relacionado ao uso de opioides. De acordo com esses resultados vê-se a importância da 

constipação intestinal ser abordada pelo profissional enfermeiro nas consultas de enfermagem, a fim de desenvolver 

ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à prevenção e/ou tratamento do problema. 

Palavras-chave: Neoplasia. Analgésicos opioides. Constipação intestinal. 

 

 

Abastract 

Objective: to describe the sociodemographic, clinical and therapeutic profile of oncologic patients using opioids with 

intestinal constipation. Method: This was a descriptive cross-sectional study carried out at the Paraiba Care 

Foundation (FAP) in the city of Campina Grande, Paraíba during the months of February and March of 2013. Twenty 

patients with cancer of the opioids with intestinal constipation participated in this study . The research was carried 

out from a semi-structured questionnaire, containing objective and subjective questions based on the criteria of Rome 

III and Bristol Scale. Results: Descriptive statistics were used to analyze the data, whose data were discussed in 

light of the pertinent literature. Conclusions: the appearance of intestinal constipation is related to the use of opioids. 

According to these results, the importance of intestinal constipation is addressed by the nursing professional in 

nursing consultations, in order to develop systematized and interrelated actions, aiming at the prevention and / or 

treatment of the problem. 

Keywords: Neoplasia. Opioid analgesics. Intestinal constipation. 
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Introdução 

A dor oncológica está relacionada ao 

processo de desenvolvimento do câncer no 

organismo, tem início e duração variáveis, pode 

ser contínua ou intermitente, apresentar-se 

desde formas moderadas até as severas e traz 

sintomas comumente associados, tais como 

ansiedade e sofrimento. De todos os sintomas 

sentidos pelos pacientes oncológicos, a dor é o 

mais temido, constituindo o fator mais 

determinante de sofrimento relacionado à 

doença mesmo quando comparado a expectativa 

da morte (Rangel, Telles, 2012). 

Para o alívio da dor oncológica, os 

pacientes fazem uso de medicamentos opioides, 

os quais podem produzir diversos efeitos 

colaterais, incluindo a constipação intestinal. 

Esses medicamentos atuam nos receptores 

opioides no trato gastrointestinal, causando 

diminuição dos movimentos propulsivos, 

aumentando o tempo de contato das fezes com 

a mucosa intestinal, contribuindo assim, para 

uma maior absorção de fluidos, favorecendo ao 

desenvolvimento da constipação intestinal 

(Brasil, 2009). 

A constipação intestinal é classificada 

como um distúrbio relacionado à dificuldade na 

eliminação das fezes, que ocorre geralmente de 

três a quatro dias, causando a sensação de 

evacuação incompleta, desconforto abdominal 

ou dor como também há a necessidade de 

manobras que facilitem o trânsito do bolo fecal. 

Nesse caso, as fezes apresentam-se com 

volume reduzido e de forma endurecida. Esse 

distúrbio pode ser identificado por queixas 

relacionadas à anorexia, vômitos, náuseas, 

diarreia paradoxal, incontinência urinária, 

tenesmo e obstrução intestinal, além de 

ocasionar delírio em idosos (Brasil, 2009). 

Em pacientes hospitalizados para receber 

tratamento antineoplásico, a prevalência de 

constipação varia de 70% a 100%. Estudos em 

pacientes com neoplasias avançadas e que 

recebem cuidados em hospices mostraram que 

23% a 84% dos pacientes apresentavam 

constipação (caponero, Teixeira, 2007).  

Uma análise clínica e terapêutica dos 

pacientes oncológicos atendidos em um 

programa de dor e cuidados paliativos mostrou 

que a dor é o sintoma mais frequente, seguido 

por sintomas gastrintestinais e, entre estes, a 

constipação é de maior incidência (Ferreira, 

2007). 

Os sintomas da constipação intestinal 

podem variar de leves até graves. Quando leve, 

não causa grande impacto na qualidade de vida 

do paciente, mas quando grave há um enorme 

comprometimento da capacidade funcional, 

levando os pacientes a considerar esse sintoma 

algo ainda mais angustiante do que a dor. Nesse 

caso, alguns tentam até desistir ou diminuir o uso 

de opioides com o intuito de minimizar os 

sintomas da constipação (Brasil, 2009). 

As consequências da constipação 

intestinal crônica incluem: complexos 

hemorroidários, impactação fecal, prurido anal, 

diarreia paradoxal ou diarreia por 

transbordamento. Faz-se mister enfatizar que 

tais sintomas nos pacientes com nível de 

consciência rebaixado e em cuidados ao fim de 

vida podem induzir ou agravar um quadro de 

agitação psicomotora e dilirium (Brasil, 2009). 

O diagnóstico da constipação intestinal é 

realizado através de uma anamnese e exame 

físico, no entanto deve estar fundamentado na 
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avaliação criteriosa de parâmetros que 

levem em consideração a frequência das 

evacuações e as características das fezes 

produzidas (Ferreira, 2007). 

Nesse ínterim, no manejo da constipação 

intestinal relacionada ao uso de opioides, 

medidas medicamentosas constituem a primeira 

escolha com ênfase em abordagem dietética e 

modificações de hábitos de vida. Os 

medicamentos laxativos estão indicados quando 

as primeiras alternativas falham, não 

demonstrando diferença significativa de eficácia 

entre eles, sobretudo por longo prazo. Quando 

usados em esquemas recomendados, sua 

segurança se equivale (Santos, 2002). 

Diante do exposto, o presente estudo teve 

como objetivo descrever o perfil 

sociodemográfico, clínico e terapêutico de 

pacientes com câncer em uso de opioides. 

 

Método 

 Trata-se de um estudo transversal 

realizado na Fundação Assistencial da Paraíba, 

localizada no município de Campina Grande na 

Paraíba, que atende a pacientes com câncer. 

O universo estudado foi composto por 

pacientes com câncer assistidos no local 

selecionado para o estudo.  Para composição da 

amostra, foram adotados os seguintes critérios 

de inclusão: pacientes com idade igual ou 

superior a 18 anos; que estivessem fazendo uso 

de fármacos opioides; que apresentassem 

constipação intestinal; e como critérios de 

exclusão: pacientes que não estivessem em 

condições físicas e mentais para responder à 

entrevista.  

Os dados foram coletados a partir de um 

questionário semiestruturado, elaborado pelos 

pesquisadores, contendo questões objetivas que 

respondem aos objetivos da pesquisa. A coleta 

de dados realizou-se nos meses de fevereiro e 

março de 2013, após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob 

o CAAE 10005812.6.0000.5188.  

Inicialmente, os pesquisadores dirigiam-

se ao setor de Oncologia Clínica da instituição 

para verificação dos prontuários dos pacientes 

internados, sendo identificados no período da 

coleta de dados 64 prontuários. Porém, apenas 

20 pacientes atenderam aos critérios adotados, 

constituindo assim a amostra do estudo. 

Contudo, somente 20 pacientes apresentaram 

constipação intestinal e tinham condições físicas 

e mentais para responder às questões. 

A pesquisa obedeceu a Resolução 

466/2012, que norteia pesquisas envolvendo 

seres humanos. Nesse sentido, aos participantes 

do estudo, foi solicitada autorização para 

gravação da entrevista, garantindo-lhes o caráter 

voluntário, o anonimato da participação e a 

possibilidade de desvinculação da pesquisa sem 

qualquer prejuízo para sua assistência. Em 

seguida, foram convidados à leitura do termo do 

consentimento livre e esclarecido, para em 

seguida, obtenção de sua autorização para 

entrevista.  

A entrevista realizou-se nas enfermarias da 

Oncologia Clínica, gravadas através de um 

aparelho MP3 de marca Sony, com duração 

média de 30 minutos. As entrevistas foram 

transcritas textualmente e logo após a 

leitura sucessiva do material, procedeu-se à  
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codificação dos participantes do estudo 

extraindo-se os dados. Para a apresentação dos 

dados foi adotada a estatística descritiva e os 

dados foram analisados e discutidos à luz da 

literatura pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Logo abaixo, os dados serão 

apresentados em forma de tabelas e discutidos à 

luz da literatura pertinente. Nesta ordem, seguem 

os dados sociodemográficos dos participantes da 

pesquisa destacados na Tabela 1. 
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De acordo com dados da Tabela 1, 

observa-se que a maioria era do sexo feminino 

(75%), com idade entre 41 e 50 anos (35%), 

estavam casadas (65%) com ensino fundamental 

completo e eram domésticas (35%), conforme 

atividade laboral. 

Com relação ao sexo dos participantes, os dados 

corroboram a literatura consultada, que aponta a 

constipação como um sintoma mais comum no 

sexo feminino (Borum, 2001; Richmond, 2003; 

Doshi, Say, Young, & Doraisamy, 2003), 

podendo atingir 21% das mulheres e 8% dos 

homens (Droney et al.,2008), ou sugerindo que 

as mulheres têm duas ou três vezes maior risco 

de ficarem constipadas que os homens 

(Richmond, 2003; Collete, Araújo, Madruga, 

2010).  

Estudo realizado por Torres e Diccini 

(2006) com 37 pacientes com constipação 

intestinal internos em uma UTI de Neurocirurgia 

verificou que 22 (59,5%) eram do sexo feminino 

e 15 (40,5%) eram do sexo masculino. Outro 

estudo realizado por César et al (2008) com 40 

pacientes constipados por defecação obstruída, 

verificou que 31 eram do sexo feminino e nove 

eram do sexo masculino, com idade média de 52 

anos, variando entre 18 e 72 anos. 

Nesse sentido, Wannmacher (2005) e 

Collete et al. (2010) ressaltam que a constipação 

intestinal acontece mais em mulheres, devido às 

alterações hormonais. Já Trisóglio, Marchi, 

Torres e Netinho (2010) ressaltam que danos à 

musculatura do assoalho pélvico durante 

cirurgias ginecológicas e obstétricas também 

poderiam justificar tal prevalência. 

Em relação à idade, os dados do presente 

estudo mostrou predominância na faixa etária de 

41 a 51 anos correspondendo a sete (35%) 

participantes da pesquisa; essa predominância 

também foi encontrada no estudo de Torres e 

Diccini (2006), onde a idade média dos sujeitos 

da pesquisa foi 46 anos, variando de 19 a 77 

anos. Outros estudos também mostram que a 

prevalência de constipação intestinal aumenta 

com a idade (Borum, 2001; Doshi et al., 2003; 

Richmond, 2003; Droney et al., 2008).  

Corroborando os dados do estudo, 

Rodriguez, Dantas Júnior e Moraes Filho (2009) 

salientam que a constipação ocorre com maior 

incidência em pessoas com idade superior a 40 

anos, sendo mais prevalente em mulheres e mais 

comum em famílias de baixa renda.  

De acordo com André, Rodriguez e 

Morais Filho (2000), os pacientes com idade 

superior a 40 anos estão mais propensos a 

desenvolver constipação intestinal pela 

diminuição do tônus da musculatura, presença 

de doenças crônicas, debilidade e uso excessivo 

de medicamentos. 

Esta pesquisa também evidenciou que os 

idosos também uma das populações mais 

suscetíveis a desenvolver constipação. Nesse 

sentido, Smeltzer, Bare, Hinkl e Cheever (2012) 

ressaltam que as pessoas idosas reportam 

problemas com constipação com frequência 

cinco vezes maior que as pessoas mais jovens. 

E isso pode ser explicado devido a diversos 

fatores, tais como: idosos que apresentam 

dentaduras com má adaptação ou que perderam 

os dentes apresentam dificuldade para mastigar 

e, com frequência, optam por alimentos macios e 

processados, os quais são pobres em fibras; os 

alimentos de conveniência, também pobres em 

fibras, são demasiadamente utilizados por 

aqueles que perderam o interesse na 
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aqueles que perderam o interesse na 

alimentação; os idosos reduzem sua ingesta de 

líquido quando não estão ingerindo refeições 

regulares; idosos apresentam sensação 

diminuída para evacuar e por causa disso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 destaca que a cirurgia mais 

realizada foi a mastectomia (40%) e o opioide 

mais utilizado foi a morfina (35%). 

Neste sentido, vale ressaltar que o câncer 

de mama é o segundo tipo de câncer mais 

frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres, respondendo por 22% dos casos 

novos a cada ano. Nesta perspectiva, é, na 

maioria dos casos, tratado cirurgicamente de  

utilizam laxativos em excesso como uma 

tentativa para realizar uma evacuação diária, 

ficando desse modo, dependentes de tais 

medicamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acordo com o estadiamento clínico na ocasião do 

diagnóstico. O tratamento cirúrgico para o câncer 

de mama compreende operações não 

conservadoras e conservadoras. O tratamento 

cirúrgico conservador responde por mais de 40% 

das operações realizadas para o tratamento do 

câncer de mama (Brasil, 2012). 

Dentre os fatores relacionados ao 

procedimento cirúrgico a presença e a 

intensidade da dor no pós-operatório são 
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intensidade da dor no pós-operatório são 

relevantes: quanto maior a intensidade da dor 

pós-operatória, maior o consumo de analgésicos, 

maior o risco de ocorrer dor da mama fantasma 

ou qualquer dor neuropática correlata (Lembo, 

Camillery, 2003; Woolery, 2008; Cunha, Moraes, 

Oliveira, 2008). 

De acordo com a Tabela 2, os dados 

obtidos mostram que as drogas mais utilizadas 

entre os pacientes que apresentam a 

constipação são morfina, codeína, tramal, 

fentanil, meperidina e metadona, 

respectivamente. A morfina é a droga mais 

utilizada entre os participantes da pesquisa, 

correspondendo a sete (35%) pacientes. 

Um estudo observacional realizado por 

Nassar, Silva e Clera (2009) com pacientes 

constipados, internados por três dias ou mais em 

Unidade de Terapia Intensiva verificou dois 

achados interessantes em analise multivariada: a 

associação entre o início precoce da nutrição 

enteral e baixa incidência de constipação e 

ausência de associação entre uso de opioides e 

maior incidência desta complicação. 

Um estudo realizado por Marmo, Caran, 

Puty e Morais (2012) com 22 pacientes 

oncológicos, verificou que todos utilizavam 

morfina como analgésico opioide, e seis (27,2%) 

pacientes desenvolveram constipação intestinal. 

A idade média dos pacientes foi de 16,7 anos (de 

cinco a 35 anos), sendo 54% do sexo masculino. 

Dos pacientes avaliados, 63,6% (14/22) estavam 

fora de possibilidades de cura e recebiam 

quimioterapia paliativa. 

A ação constipante dos opioides acontece 

devido a um bloqueio no peristaltismo propulsivo 

do trato gastrointestinal (TGI), inibição da 

secreção de fluidos e íons, aumento da 

reabsorção intestinal de fluidos, aumento do 

tônus dos esfíncteres intestinais e dano ao 

reflexo da defecação. A constipação é definida 

por evacuação insatisfatória, que é caracterizada 

por redução na frequência de eliminação das 

fezes, dificuldade para passagem das fezes ou 

ambas (Ferreira, 2007). 

Ao estudar os efeitos adversos da morfina 

em 122 crianças brasileiras com câncer, Monteiro 

Caran et al. (2003) observaram que 72,9% dos 

casos apresentaram constipação intestinal. 

Apesar de ser uma manifestação relativamente 

comum em pacientes que utilizam opioides, ela é 

agravada por vários outros fatores como 

desnutrição, desidratação, uso concomitante de 

outros medicamentos, fatores esses presentes 

especialmente nos pacientes oncológicos 

metastáticos e em fase de cuidados paliativos 

(Santos Júnior, 2003; Corrêa; Shibuya, 2007). 

A ocorrência de constipação intestinal é 

alta (40% a 60%) após o início dos opioides, 

independente do tipo de morfina prescrita, de 

liberação imediata ou lenta (MARMO et al.,2012). 

Entretanto, apesar da frequência e da dificuldade 

do seu tratamento, a constipação secundária à 

morfina é pouco valorizada pelos profissionais da 

saúde (Wooleery et al., 2006; Woelk, 2007). 

Apesar do pequeno número de pacientes, 

estes resultados podem ser considerados 

semelhantes aos da literatura internacional 

(Droney et al., 2008; Woolery et al., 2008) e são 

atribuídos além dos medicamentos, ao fato do 

estudo ser prospectivo e da atenção específica 

focalizada na constipação intestinal. Vale lembrar 

que de acordo com a literatura, constipação 

intestinal secundária à morfina acomete de 70% 

a 80% dos pacientes terminais e é de difícil 
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a 80% dos pacientes terminais e é de difícil 

controle (Woelk, 2007; Woolery et al., 2008; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3 revela que alguns fatores de 

risco são responsáveis pelo aparecimento da 

constipação intestinal, a saber: limitação física, 

dieta laxativa, hidratação oral, dificuldade quanto 

à privacidade ao evacuar. 

Em relação à limitação física, os dados 

apontam que 10 (50%) participantes não 

apresentam limitação física e 10 (50%) estavam 

acamados. Nesse sentido, vale salientar que a 

falta de exercício e o repouso prolongado no leito 

também contribuem para a constipação, pois 

diminuem o tônus da musculatura abdominal, 

motilidade intestinal e o tônus do tônus do 

esfíncter anal (Smeltzer et al., 2012).  

Droney et al., 2008; Caran, Dias, Seber, & Petrilli, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que a mobilidade física 

desempenha papel importante na dinâmica 

intestinal (Richmond, 2003). Estudo realizado 

com 140 pacientes com acidente vascular 

encefálico (AVE), em um centro de reabilitação, 

mostrou a constipação intestinal como a 

complicação mais frequente, ocorrendo em 

22,9% dos casos, relacionada principalmente a 

limitação de movimento pós-AVE (Doshi et al., 

2003). Neste trabalho, 10 (50%) pacientes 

estavam acamados e os outros 10 (50%) não 

apresentavam limitação física, no entanto todos 

(100%) desenvolveram constipação intestinal. 
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De acordo com os dados coletados, 13 

(65%) dos participantes da pesquisa faziam uso 

de dieta laxativa artesanal, cinco (25%), dieta 

laxativa industrializada e dois (10%) pacientes 

utilizavam dieta branda. 

Levando em consideração os 

questionamentos realizados a respeito da 

hidratação dos participantes, os dados mostram 

que 11(55%) participantes ingerem menos que 

1000 ml de líquidos e nove (45%) participantes 

ingerem de 1000 a 2000 ml por dia.  

Estes achados também foram 

evidenciados no estudo realizado por Torres e 

Diccini (2006) com 37 pacientes com constipação 

intestinal internos em uma UTI de Neurocirurgia, 

onde se verificou que as dietas encontradas 

foram: 23 (62,2%) pacientes com dieta laxativa, 

oito (21,6%) com hipossódica laxativa, quatro 

(10,8%) com dieta geral, e dois (5,4%) pacientes 

com dieta geral hipossódica. Do total de 

pacientes incluídos no estudo mencionado 

acima, 31 (83,8%) receberam dieta laxativa, e 

todos foram orientados quanto à importância do 

aumento da ingestão hídrica e mobilização fora 

do leito para prevenção da constipação. 

Entretanto, 10 (27,0%) diminuíram o volume 

ingerido diariamente, e apenas sete (19,0%) 

aumentaram, em relação à ingestão hídrica no 

domicílio. No estudo citado, a dieta laxativa foi 

oferecida a 31 (83,8%) pacientes para prevenção 

da constipação, o que corrobora com os dados 

deste estudo.   

Do total de pacientes constipados no 

estudo de Torres e Diccini (2006) 31 (83,3%) 

pacientes apresentavam ingestão hídrica diária 

inferior a 2 litros, volume considerado fator de 

risco para constipação intestinal (Richmond, 

2003). O mesmo aconteceu neste estudo, ou 

seja, os participantes da pesquisa consumiam 

pouca quantidade de líquidos, o que é 

considerado fator de risco para o 

desenvolvimento de constipação. 

No que se refere à privacidade ao 

evacuar, 11 (55%) participantes da pesquisa 

referiram que apresentavam dificuldade ao 

evacuar quando na companhia de outras 

pessoas e nove (45%) pacientes não 

verbalizaram nenhuma dificuldade ao evacuar, 

mesmo acompanhados por outras pessoas. 

Nesta perspectiva, a falta de privacidade, 

a indisponibilidade de um sanitário, o uso de 

fraldas e “comadres” são fatores contribuintes 

para a constipação (Caponero, Teixeira, 2007). 

De acordo com Torres e Diccini (2006), os 

principais fatores de risco para constipação 

englobam a dieta pobre em fibras, pouca 

ingestão hídrica, atividade física diminuída, uso 

de medicação constipante, falta de privacidade 

para evacuar, mudança no estilo de vida, uso 

excessivo de laxantes e inibição da função 

fisiológica da defecação. 

No que se refere à administração da dieta, 

verificou-se que os 20 (100%) participantes da 

pesquisa fazem uso de dieta por via oral. A 

alimentação possui papel fisiológico, social e 

emocional.  

Silva, Lopes, Trindade e Yamanouchi 

(2010) ressaltam que com a evolução da doença, 

o paciente reduz a ingestão alimentar devido aos 

efeitos colaterais causados pelas medicações 

utilizadas, alterações fisiológicas (como o retardo 

do esvaziamento gástrico) e redução do apetite 

ou problemas de absorção, o que predispõe para 

o aparecimento da constipação intestinal, que 

por sua vez, causa desconforto físico e psíquico.  
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por sua vez, causa desconforto físico e psíquico.  

Vale salientar que a presença da dor tem 

impacto negativo na ingestão alimentar do 

paciente, que, muitas vezes, se priva da 

alimentação por esta desencadear ou exacerbar 

algum sintoma mal controlado. Além disso, o uso 

dos medicamentos para controle da dor como 

opioides e não opioides produzem efeitos 

colaterais como xerostomia, disgeusia, náuseas, 

perda do apetite e principalmente constipação 

intestinal (Silva et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4 destaca a caracterização dos 

participantes da pesquisa no que se refere ao 

hábito evacuatório, levando em consideração os 

Critérios de Roma III e Escala de Bristol. 

Pacientes com história prévia de constipação, em 

geral, já fazem uso dos agentes formadores de 

bolo, que requerem aporte mínimo de líquidos e 

melhor motilidade intestinal, para um efeito 

satisfatório. Todavia, não é possível manter 

ingesta hídrica e mobilidade intestinal adequadas 

em pacientes em cuidados paliativos, pois esses 

apresentam sérias limitações físicas e já fazem 

uso rotineiro de drogas constipantes. Desse 

modo, recomenda-se extrema cautela ou a 

descontinuação do uso dos agentes formadores 

de bolo nos portadores de câncer avançado 

(Brasil, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à frequência no hábito 

intestinal, os vinte (100%) participantes da 

pesquisa afirmaram evacuar menos de três 

vezes por semana.  Nesse sentido, vale destacar 

que o Instituto Nacional do Câncer dos EUA 

(NCI) considera a constipação como sendo a 
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(NCI) considera a constipação como 

sendo a condição na qual as fezes se tornam 

duras, secas e de difícil passagem e as 

evacuações não acontecem com frequência. 

Outros sintomas podem incluir evacuações 

dolorosas e sensação de “estufamento”, 

desconforto e “intestino preguiçoso” (Caponero; 

Teixeira, 2007). 

No que se refere à dor durante o processo 

evacuatório, 18 (90%) participantes 

apresentaram tal queixa e apenas dois (10%) não 

apresentam dor durante a evacuação. Dos 

critérios de Roma III avaliados através do 

questionário, quanto à necessidade de esforço 

ao evacuar, 100% da amostra entrevistada 

apresenta tal achado. 

Nesta perspectiva, os Critérios de Roma 

III utilizados para classificar os participantes da 

pesquisa como constipados caracterizam o 

quadro de constipação intestinal quando o 

mesmo apresenta dois ou mais dos seguintes 

sintomas, no período dos últimos três meses: 

esforço evacuatório, fezes duras ou em cíbalos, 

sensação de evacuação incompleta, sensação 

de bloqueio anorretal, necessidade de manobras 

manuais facilitadoras e frequência de 

evacuações inferior a três vezes por semana, 

com início das manifestações em pelo menos 

25% das evacuações em no mínimo seis meses 

antes do diagnóstico (Trisóglio et al., 2010).  

No que se concerne à consistência das 

fezes, item abordado na Escala de Bristol, 17 

(85%) participantes da pesquisa verbalizaram 

que o aspecto das fezes é em forma de bolinhas, 

duras de passar pelo canal; seguido de dois 

(10%) pacientes que relataram que as fezes 

tinham aspecto moldadas com rachaduras na 

superfície e um (5%) referiu que suas fezes eram 

moldadas, mas embolotadas. 

Sobre o conteúdo intestinal, vale enfatizar 

que os tipos das fezes são consequência direta 

do tempo de permanência das mesmas em 

contato com a mucosa do intestino grosso, pois 

quanto maior o tempo, maior será a absorção de 

água (Brasil, 2009).  

Os critérios de Bristol definem a constipação 

exclusivamente em relação ao aspecto das 

fezes, classificando-as em sete categorias que 

vão desde as fezes endurecidas eliminadas em 

cíbalos até as fezes totalmente líquidas. Embora 

as escalas do formato das fezes sejam um 

método simples de avaliar a velocidade do 

trânsito intestinal, estas não são amplamente 

aceitas na prática clínica ou em pesquisa, 

possivelmente em decorrência da falta de 

evidência de que elas sejam responsivas às 

mudanças no tempo de trânsito (Caponero, 

Teixeira, 2007). 

A Tabela 5 mostra o tratamento e as 

complicações em decorrência da constipação 

intestinal, a saber: medicamentos laxativos, 

influência da constipação na realização das 

atividades diárias, interferência no convívio com 

outras pessoas e maiores complicações. 

Em relação à adesão aos medicamentos 

laxativos, 12 (60%) participantes da pesquisa 

constipados usavam Lactulose e Bisacodil como 

fármacos laxativos e oito (40%) utilizavam 

medidas não farmacológicas (chá de mamão) 

com o objetivo de proporcionar evacuação. 

No estudo realizado por Torres e Diccini 

(2006) do total de pacientes constipados, todos 

receberam dieta laxativa e lactulose, segundo a 

disponibilidade desta substância no período em 

que o paciente apresentou constipação. Destes, 
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que o paciente apresentou constipação. Destes, 

um (16,7%) recebeu suplemento de fibra, e dois 

(33,3%) necessitaram de enema. Apesar do 

enema ser considerado uma intervenção mais 

agressiva, pois gera um esforço excessivo 

durante a Manobra de Valsalva, constitui 

alternativa aceitável quando o paciente não 

responde aos laxativos orais. 

No estudo realizado por Marmo et al. 

(2012), seis (27,2%) pacientes que 

desenvolveram constipação em decorrência do 

uso de morfina e utilizaram lactulose (1 

mL/Kg/dia) para todos os casos, no entanto dois 

pacientes necessitaram de bisacodil por 

intolerância à lactulose. Após 72 h do estudo, 

todos os pacientes utilizavam laxantes, no 

entanto, dois dos 22 casos desenvolveram 

fecaloma sendo realizada a desimpactação por 

via retal com solução glicerinada e a manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 com laxante bisacodil (10 mg/dia), estimulante 

de peristaltismo. 

De acordo com Lacerda e Pacheco 

(2006), o uso de drogas laxativas não deve ser 

estimulado, pois causam dependência e irritam a 

mucosa intestinal, além de interferirem na 

absorção das vitaminas lipossolúveis, caroteno e 

água.  O uso exacerbado destas drogas pode 

levar a alterações estruturais no íleo terminal e 

cólon. O cólon passa a se dilatar e perde seu 

padrão mucoso normal.  

Sobre a influência que a constipação 

intestinal exerce nas atividades diárias, 14 (70%) 

dos participantes da pesquisa referiram que 

influenciava negativamente, enquanto que seis 

(30%) verbalizaram que não interferiam. 

Neste contexto, vale realçar que o 

Ministério da Saúde (2009) enfatiza que a 

constipação, na maioria das vezes, causa 

mudanças negativas na qualidade de vida dos 
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mudanças negativas na qualidade de vida dos 

pacientes, levando-os a considerá-la um fator 

mais angustiante do que a própria dor. Esses 

chegam até a recusar a administração dos 

opioides, com intuito de diminuir os sintomas 

desse distúrbio.  

Em relação à interferência no convívio 

com outras pessoas, 17 (85%) participantes da 

pesquisa enfatizaram que a constipação não 

interferia, enquanto que três (15%) responderam 

afirmativamente, ou seja, que a constipação 

interferia negativamente no convívio com outras 

pessoas. 

No que se diz respeito às complicações 

da constipação, 12 (60%) participantes da 

pesquisa ressaltaram que apresentaram 

complicações, enquanto que oito (40%) não 

apresentaram nenhuma complicação decorrente 

da constipação. Dentre as complicações 

verbalizadas pelos participantes da pesquisa e 

ratificadas pela história clínica contida no 

prontuário estavam: hipertensão intracraniana 

(HIC) nos pacientes com tumor cerebral, 

sangramento retal, hemorroidas retais e fissuras 

anais.  

Vários autores relataram que o esforço 

excessivo durante a Manobra de Valsalva é 

contraindicado em pacientes com lesão cerebral, 

pois ocorre aumento significativo da Pressão 

Intra Craniana (PIC). Assim, uma estratégia 

importante para evitar o aumento da tensão na 

defecação e o possível risco de 

descompensação da Hipertensão Intra Craniana 

(HIC), é a prevenção da constipação intestinal 

(Carmona; Évora, 2003; Droney et al., 2008).  

De acordo com Ciampo et al. (2006) a 

constipação intestinal crônica (CIC), vem sendo 

considerada um grave problema de saúde 

pública nos últimos anos, devido à sua elevada 

prevalência. Trata-se de um distúrbio que afeta 

indivíduos de qualquer idade e apresenta 

repercussões clínicas que não requerem 

tratamento de emergência. 

Nesta perspectiva, pode-se concluir que a 

constipação é um efeito adverso comum e ocorre 

em 40% a 95% dos pacientes que recebem 

analgesia com opioide. Esse problema pode, em 

longo prazo, resultar em aumento da morbidade 

e mortalidade, com efeito significativo na 

qualidade de vida dos pacientes oncológicos. 

 

Conclusões 

Constipação intestinal é um distúrbio 

comum em pacientes com câncer devido à 

síndrome de anorexia-caquexia, e sua frequência 

está elevada naqueles com doença avançada e 

em uso de drogas opioides para tratamento da 

dor.  

Conclui-se que a prevalência da 

constipação intestinal em decorrência da 

utilização de opioides foi maior em mulheres, 

com faixa etária entre 41 e 51 anos de idade; a 

mastectomia foi o procedimento mais realizado e 

a droga de escolha mais utilizada foi morfina 

seguida da codeína. 

No que se refere aos fatores de risco 

relacionados ao aparecimento da constipação 

intestinal estão: a diminuição da hidratação oral 

e a dificuldade quanto à privacidade ao evacuar. 

Em relação aos Critérios de Roma III e 

Escala de Bristol, todos os participantes da 

pesquisa relataram frequência diminuída no 

hábito intestinal (menos que três vezes por 

semana), dor ao evacuar, esforço ao evacuar e a 

maioria deles verbalizou que suas fezes tinham 
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maioria deles verbalizou que suas fezes 

tinham consistência endurecida e que eram 

difíceis de passar pelo canal. 

No que concerne ao manejo clínico da 

constipação intestinal, a maioria dos 

participantes da pesquisa utiliza medicamentos 

laxativos no intuito de melhorar os episódios 

evacuatórios. Também foi destacado que a 

constipação intestinal influenciava 

negativamente na realização das atividades 

diárias e que apresentaram complicações 

decorrentes desta patologia. 

Neste estudo foi possível observar a 

necessidade de acompanhamento da função 

intestinal dos pacientes internados com 

abordagem multidisciplinar para registrar a 

freqüência de evacuação dos pacientes e a 

necessidade de seguimento de protocolos para 

minimizar este sintoma. 

De acordo com esses resultados vê-se a 

importância da constipação intestinal ser 

abordada pelo profissional enfermeiro nas 

consultas de enfermagem, desenvolver ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à 

prevenção e/ou tratamento do problema. O 

paciente oncológico deve ser considerado o 

principal alvo na atenção à saúde, para isso eles 

devem ser apoiados durante a investigação das 

suas queixas que viabilizam a manutenção e/ou 

obtenção de melhor qualidade de vida. Perante 

os resultados encontrados no estudo, 

consideramos importante a realização de 

pesquisas de campo para verificar a frequência 

dos fatores etiológicos e influenciadores da 

constipação intestinal, assim como a elaboração 

de um plano de cuidados de enfermagem 

voltados para o controle deste sintoma. 

Ainda são escassos os estudos que 

tratam da constipação intestinal em pacientes 

oncológicos e efeitos no prognóstico. Dados 

publicados apresentam diferentes definições 

para a constipação, podendo afetar 

consideravelmente sua incidência. Portanto, 

outros estudos prospectivos são necessários 

para elucidar os efeitos de opioides como causa 

da constipação intestinal nos paciente 

oncológicos. 

Após a realização deste trabalho, as 

pesquisadoras embora tenham sentido 

dificuldades na busca de literatura sobre o tema, 

consideraram-no relevante cuja contribuição 

para ensino e pesquisa é evidente. Este trabalho 

proporcionou um olhar mais profundo sobre a 

constipação intestinal em paciente oncológico 

em uso de opioides, ao mesmo tempo, gerou 

conhecimentos para elaboração de outros 

trabalhos que venham complementar esta 

pesquisa. 
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RESUMO 

O internamento numa UCI caracteriza-se pela presença de pessoas vulneráveis, instáveis e em estado crítico em que o sofrimento e a morte 

estão constantemente presentes. O doente cardíaco crítico vivencia para além da perda de integridade física, uma alteração da sua auto-estima, 

da sua auto-imagem, da relação com os seus pares e do desempenho de papéis sociais, sendo isto gerador de sentimentos de exclusão social e 

familiar. 

Objetivo: Identificar as vivências do doente face ao período de visita na UTIC (Unidade de tratamento Intensivo Coronário), de forma a melhorar a 

prestação de cuidados ao doente internado. 

Processo Metodológico: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, transversal, descritiva, com análise de conteúdo dos dados obtidos por entrevista 

semi-estruturada.  

Resultados: O contributo das visitas, a relação de confiança na equipa e o acompanhamento familiar foram as vivências mais evidenciadas pelo 

doente cardíaco em relação ao período de visita na UTIC. 

Conclusão: O estudo analisado indica-nos uma clara necessidade de mudança no que se refere à atual norma de visita na UTIC. Realça a 

necessidade de um maior acompanhamento familiar que se exprime numa personalização do horário de visita, definido pelo alargamento do 

horário, pela duração e número de visitas. 

Palavras-Chave: Vivências do Doente Cardíaco Crítico, Unidade de Cuidados Intensivos, Visita Familiar/Pessoa Significativa. 

 

Abstract 

The hospitalization in an Intensive Care Unit is characterized by the presence of vulnerable, unstable and critical condition, where suffering and 

death are constantly present. The cardiac critically ill patient experiences, in addition to loss of physical integrity, a change in their self-esteem, 

self-image, the relationship with their peers and the performance of social roles which generates social exclusion feelings. 

Purpose: Identify the experiences of the patient against the visiting period in the Coronary Intensive Care Unit in order to improve healthcare to 

the pacient hospitalized. 

Methodological Process: Qualitative, cross-sectional, descriptive study with content analysis of data from semi -structured interview. 

Results: The contribution of the visits, the trust in the team and family support were the experiences more evidenced by the cardiac patient in 

relation to the period of visit in the Coronary Intensive Care Unit. 

Conclusion: The analysis in the study indicates a clear need for change in relation to the current regulation of the visits in the Coronary Intensive 

Care Unit. The study highlights the need for more family support that is expressed in a personalized visit schedule, set by the extension of time, 

the duration and number of visits. 

Key Words: Experiences of Cardiac Critically Patient, Intensive Care Unit, Visit Period 
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INTRODUÇÃO 

O indivíduo ao longo do seu percurso de vida vive 

em constante mudança (interna e externa) e 

integra-se num contexto social e familiar que o 

influencia e o acompanha em todas as fases da 

sua vida. Aquando do processo de transição 

saúde/doença, irá ser alvo de mudanças 

biopsicossociais que são uma fonte de stress e 

podem corresponder a situações de crise 

(Campos, 2014). Não é apenas um evento, mas 

pressupõe uma organização e auto redefinição 

do indivíduo para incorporar a mudança na sua 

vida. Em momentos de crise e mais complexos 

pode culminar com a hospitalização, cujo seu 

papel/responsabilidade, capacidade funcional, 

exige uma nova readaptação face à sua nova 

condição de vida (Bridges, 2004). Quando 

protagoniza uma situação de crise, num 

ambiente de hospitalização, é imperativo falar da 

família: a presença desta constitui um importante 

recurso na satisfação das suas necessidades, 

pois é no seio da sua família que o indivíduo 

habitualmente se desenvolve e se reconhece 

(Andrade e Sousa, 2000; Bridges, 2004). 

As UCI caraterizam-se como sendo uma área 

diferenciada e multidisciplinar que abordam 

especificamente a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento de doentes em condições 

fisiopatológicas que ameaçam ou apresentam 

falência de uma ou mais funções vitais. 

Assentam num conjunto de ações e 

procedimentos – humanos e instrumentais, 

compreendendo a monitorização, avaliação, 

diagnóstico e tratamento, assegurados em 

função das necessidades do doente, 24horas por 

dia. (Ministério da Saúde, 2003) 

Fernandes (2015) menciona que a especificidade 

das suas características físicas, estruturais, 

tecnologia sofisticada e a condição crítica da 

pessoa doente, poderá gerar sentimentos de 

desvinculação, medo e ansiedade vivenciados 

pelo doente estando estes habitualmente 

acentuados.  

A visita, sendo uma das formas de expressão de 

apoio social, é legalmente vista como um direito 

de qualquer doente internado (Carta dos Direitos 

do Doente Internado), estando o direito ao 

acompanhamento familiar consagrado no 

Decreto-Lei nº15/2014 de 21 Março. 

O direito ao acompanhamento familiar é também 

um desígnio consagrado no Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros, sendo 

um dever do enfermeiro promover a 

humanização dos cuidados de enfermagem, 

considerando a pessoa alvo dos seus cuidados 

enquanto uma “totalidade única, inserida numa 

família e numa comunidade” (art. 89, Código 

Deontológico do Enfermeiro, 2009). 

Sensível a esta humanização dos cuidados e 

através da prática diária da equipa de 

enfermagem, surgiu a necessidade de identificar 

as vivências do doente em relação ao período de 

visita na UTIC, objetivo central deste estudo. 

Pretende-se a melhoria dos cuidados de 

enfermagem ao nível do acompanhamento 

familiar do doente cardíaco em estado crítico, 

tendo em vista a prestação de cuidados de 

excelência (Oliveira, 2011). 

O paradigma do cuidado holístico e 

individualizado à pessoa em situação crítica e 

sua família requer dos enfermeiros uma 

conciliação harmoniosa entre a mestria da 

tecnologia e a arte do cuidar (Silva, 2007; 

Oliveira, 2011). De facto, nos serviços com 

pessoas em situação crítica os cuidados de 

enfermagem são associados à tecnicidade e à 
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agilidade dos procedimentos, tornando o 

ambiente da UCI hostil, agressivo e 

despersonalizante (Kyriakidis e Stannard, 2011). 

A preocupação dos profissionais de saúde em 

manter a estabilidade hemodinâmica do doente 

crítico, a complexidade dos cuidados e a 

realização de procedimentos invasivos conduz a 

uma prática de enfermagem baseada na 

satisfação das necessidades do doente, com o 

objetivo de tratar a doença e detectar 

complicações o mais precocemente possível 

(Zaforteta et al, 2003; Kyriakidis e Stannard, 

2011). Neste contexto, a componente relacional 

e emocional entre profissional de saúde, doente 

e família surge muitas vezes comprometida. 

Martin, 2012; Silva, 2015) justificam que a 

principal dificuldade sentida pelos enfermeiros 

numa UCI baseia-se na falta de tempo ou 

disponibilidade para estabelecer a relação 

terapêutica de qualidade que facilite a expressão 

dos sentimentos. 

Em ambiente de UCI onde foi desenvolvido o 

presente estudo, os profissionais de saúde 

deparam-se com esta necessidade em melhorar 

na sua prática diária a satisfação das 

necessidades emocionais e relacionais dos 

doentes, considerando esta tão importante 

quanto a manutenção da estabilidade 

hemodinâmica do doente.  

Os cuidados de enfermagem prestados a 

pessoas vulneráveis, instáveis e em estado 

crítico, com um elevado grau de risco de vida, em 

que as condições clínicas se podem alterar 

constantemente, pode condicionar a capacidade 

do profissional em se dedicar de forma mais 

efetiva à satisfação das necessidades 

emocionais e relacionais do doente e família 

(Castro et al, 2011). Este sentimento é vivenciado 

pela equipa de saúde da UTIC. Assim, já existe 

da parte dos profissionais a consciência do 

quanto é importante o acompanhamento familiar 

na recuperação e bem-estar do doente. A equipa 

de enfermagem pretende melhorar as suas 

práticas através da formação e preparação 

relativamente a esta visão global do doente 

enquanto ser bio-psico-sócio-cultural, 

privilegiando o acompanhamento familiar como 

complemento dos cuidados prestados pelos 

profissionais de saúde durante o internamento.  

Em suma, o presente estudo serve não só para 

identificar as vivências dos doentes em relação 

ao Período de Visita na UTIC, como permitir aos 

profissionais a melhoria dos cuidados prestados 

através do envolvimento da equipa 

multidisciplinar reflectindo-se sobre a prática de 

prestação de cuidados em ambiente de UCI e 

consciencializando-os para a importância da 

visita enquanto suporte social do doente. Surge 

assim, a questão de investigação: Quais as 

Vivências do Doente em relação ao Período de 

Visita na UTIC -  Unidade de Tratamento 

Intensivo Coronário? 

 

CONCEITOS 

Vivências do Doente Cardíaco Crítico – a 

pessoa com doença cardíaca vê-se obrigada a 

adaptar-se continuamente às alterações 

funcionais que advêm da doença, dado que na 

maior parte das vezes a patologia evolui para 

uma componente crónica, incapacitante e de 

prognóstico não favorável (Cardoso, 2008). Este 

aspecto, apreendido pelo doente e família, terá 

consequências ao nível da autoestima, das suas 

relações interpessoais e da sua capacidade 

funcional (Cardoso, 2008; Sá et al, 2015). 
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funcional (Cardoso, 2008; Sá et al, 2015). 

Emergem sentimentos relativamente à perda da 

integridade física e autonomia, geradores de 

angústia, ansiedade e depressão, estando o 

medo de morrer ainda mais acentuado nos 

doentes cardíacos, pela conotação que este 

órgão vital tem para a sobrevivência humana, 

sendo também muito associado à esfera das 

emoções (Levy, sem data). 

Visita Familiar/Pessoa Significativa – o 

momento da visita é considerado de extrema 

importância para o doente internado, por se sentir 

acompanhado e cuidado pela família, 

reencontrando-se consigo próprio e com o 

bocado de si que pertence aos outros (Sousa e 

Andrade, 2000). A visita ajuda a aliviar o 

processo de hospitalização, competindo ao 

enfermeiro assegurar o direito da presença da 

família junto do doente, incentivando a sua 

participação no processo de cuidar (Szareski et 

al, 2010; Oliveira, 2011). 

 

METODOLOGIA 

De forma a dar resposta à nossa questão de 

investigação - “Quais as vivências do doente em 

relação ao período de visita na UTIC?” – optou-

se por realizar uma pesquisa inserida no 

paradigma qualitativo, do tipo transversal e 

descritivo.  

Procedeu-se à colheita de dados através de uma 

entrevista semi-estruturada, até saturação de 

campo, com um total de onze entrevistas. Optou-

se por este método como técnica de recolha de 

dados por permitir a liberdade no diálogo entre o 

entrevistado e o entrevistador, através de 

questões abertas, tendo por base um guião 

orientador (Bogdan e Biklen, 2006). Bardin 

(2007) e Ghiglione e Matalon (2005) referem que 

a entrevista semi-estruturada é uma técnica de 

colheita de dados adequada para apreender a 

perspetiva dos participantes sobre a 

problemática em causa, na medida em que 

constitui um forma de percepcionar e 

diagnosticar preocupações, desejos e 

experiências dos mesmos.  

Para a salvaguarda de todos os aspectos 

relacionados com os pressupostos éticos, foram 

realizados todos os procedimentos com base nos 

critérios da comissão de ética e obtida a 

respectiva autorização (comissão de ética do 

Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de 

Santa Maria). Ao longo do presente estudo, 

tentámos garantir a presença permanente dos 

princípios e valores da dignidade, justiça, 

equidade, solidariedade, participação e ética 

profissional, como sugere Momberg (1998). 

Os doentes foram informados dos objetivos do 

estudo, convidados a participar de forma 

voluntária e anónima, bem como, garantida a 

confidencialidade dos dados. Foi também 

informada a possibilidade da recusa ou 

interrupção da participação e explicado o 

procedimento associado ao tratamento e 

armazenamento dos dados. 

 

Recorreu-se à entrevista semiestruturada 

Oliveira (2011), o guião de entrevista ao doente 

subdividiu-se em três secções: I – Informação e 

consentimento; II – Caracterização 

sociodemográfica; III – Guião da Entrevista. Os 

dados obtidos foram sujeitos a análise de 

conteúdo (Bardin, 2009), com categorização à 

posteriori. 

A amostra, não probabilística e acidental, 

obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 
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obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

internamento com duração igual ou superior a 72 

horas; score de 15 na Escala de Coma de 

Glasgow; português como língua materna e ter 

recebido pelo menos uma visita durante o 

internamento. A colheita dos dados efectuou-se 

entre Novembro de 2015 e Janeiro de 2016. 

 

RESULTADOS 

Variáveis Sociodemográficas 

Os dados colhidos referem-se à amostra do 

estudo e são válidos apenas para a população 

em que as entrevistas foram aplicadas. A média 

de internamento dos doentes entrevistados 

correspondem a 10 dias. Verifica-se que a idade 

varia entre os 35 anos e os 83 anos. A média de 

idades situa-se nos 62 anos. Tal como se pode 

verificar no gráfico 1 a maior parte dos doentes 

entrevistados situa-se na faixa etária dos 51-70 

anos, sendo seguido pela faixa etária dos 71-85 

anos. 

Das entrevistas efetuadas verificou-se que 

relativamente ao género dos doentes 64% são do 

sexo feminino e 36% do sexo masculino, com o 

estado civil de casados/ em união de facto 46% 

e viúvos (36%).  

Quanto à Formação Literária, observa-se que 

55% dos doentes entrevistados possuem o 1º 

Ciclo de escolaridade, seguindo o ensino 

Secundário com 18% dos doentes. 

 

 

 

 

 

Observou-se ainda dos doentes entrevistados 

que 55% são reformados e 45%  desempenham 

uma atividade profissional.  

 

Análise de Conteúdo: Temas e Categorias 

Neste estudo através da metodologia 

evidenciada, com análise de Bardin e 

categorização à posteriori, emergiram 3 temas 

centrais: Contributo das Visitas (quadro 1), 

Relação de Confiança e Segurança na Equipa 

(quadro 2) e Acompanhamento Familiar (quadro 

3). 

Foram criadas Categorias e Sub-Categorias que 

são suportadas pelas Unidades de Significação. 

No tema Contributo das Visitas (Quadro 1) 

divide-se em três categorias: Bem Estar, Apoio 

Emocional e Afetivo e Acompanhamento e 

Envolvimento nos Cuidados, sendo que o Bem 

estar é manifestado pelos doentes entrevistados 

em Sub-Categorias, tais como, Auto-Estima, 

Ânimo e Força. 

Para a categoria Apoio Emocional e Afetivo, 

obtiveram-se 4 sub-categorias, sendo a mais 

valorizada pelos doentes entrevistados a 

Presença. 

No Acompanhamento e Envolvimento nos 

Cuidados, as subcategorias identificadas foram o 

Apoio no Autocuidado, Auxílio e Capacitação, 

sendo o Apoio no Autocuidado a sub-categoria 

com maior expressão por parte dos doentes.   
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No Tema Relação de Confiança e Segurança 

na Equipa (Quadro 2) obteve-se a categoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Comportamento Atual e as Necessidades de 

Mudança foram as duas categorias identificadas 

no tema Acompanhamento Familiar (Quadro 

3). As sub categorias que mais se destacaram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação, como subcategoria mais relevante 

destaca-se o Acompanhamento pela Equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foram a Organização Laboral para a Categoria 

Comportamento Atual e a Duração de Visita e 

Número de Visitas dentro da categoria 

Necessidades de Mudança. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As vivências resultantes da experiência de um 

internamento numa UCI terão sempre um caráter 

individual e único, uma vez que cada pessoa é 

um ser único e vive cada situação de forma 

particular, em função da sua experiência de vida 

(Oliveira, 2011; Sá, 2015). 

Tendo em conta esta perspectiva, irá refletir-se 

nas vivências dos doentes relativamente ao 

período de visita na UTIC, abordando 

separadamente cada categoria, que compõem o 

tema central do fenómeno em estudo, 

interpretando as unidades de significação 

encontradas a partir da análise das entrevistas. 

 

Contributo das Visitas 

Tem-se verificado uma preocupação crescente 

por parte das instituições de saúde em criar 

mecanismos que permitam proporcionar ao 

doente o direito de acompanhamento familiar. 

Para Andrade (2000) “ as visitas ajudam a 

suportar a hospitalização em todos os seus 

aspectos, incluindo o sofrimento causado pela 

doença ou pelos seus tratamentos”. 

Para além de diminuir o impacto decorrente da 

hospitalização, Brasil (2004) considera que o 

visitante contribui no sentido de manter a 

continuidade entre o contexto de vida na família, 

na comunidade e no ambiente hospitalar. Nesta 

perspectiva, a visita é um elo entre o doente e o 

seu contexto social de vida, sendo reforçada a 

continuidade da vida do doente internado. 

 

Verificou-se que os doentes evidenciaram que a 

visita lhes proporciona Bem Estar, Apoio 

Emocional e Afetivo e Acompanhamento e 

Envolvimento nos Cuidados. 

 “Dão-me ânimo e brincam comigo e dão-

me força por me sentir melhor (E11). “ (…) 

aumenta a nossa auto estima (…), se as 

pessoas que nós mais amamos, mais 

queremos nos visitam então é sinal que 

nós somos estimados por eles, que nos 

amam.(E7) “(…) se tivéssemos uma visita 

sempre nos ajudava a dar um copo de 

água ou a auxiliar-nos na refeição” (E5)  

Os resultados obtidos entram em concordância 

com outros estudos em que os doentes também 

mencionaram que as visitas contribuem para a 

existência de sentimentos de tranquilidade e de 

segurança, períodos de solidão menos longos e 

penosos, melhorando assim o seu bem estar 

(Andrade, 2000; Sá, 2015). Também Oliveira 

(2011) conclui que as visitas são importantes 

para o bem estar do doente, uma vez que 

transmitem uma sensação de segurança e 

permitem ao doente perceber que a família está 

com eles, sendo este tipo de apoio necessário 

para uma rápida recuperação. 

Relação de Confiança e Segurança na Equipa 

As vivências dos doentes internados na UCI 

estão geralmente associados a sentimentos 

negativos, tais como medo da morte e a 

ansiedade em relação ao estado clínico. Todavia 

também se encontram aspectos positivos nesse 

internamento, como a amabilidade dos 

enfermeiros, a empatia e a segurança na 

prestação dos cuidados (Castro, Vilelas, Botelho, 

2011). 

Havendo um “processo de separação do mundo”, 

os doentes evidenciaram que não só é 

importante o contributo da visita na recuperação 

do seu bem estar, como também referiram que 

uma Relação de Confiança e Segurança na 

Equipa é essencial. 
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“(...) mas estou satisfeita, muito até com o 

serviço, só tenho a dizer bem, nada de mal 

de todo o pessoal (...)” E3  

“Nós aqui precisamos é do pessoal medico, 

enfermeiros, dos assistentes , (…) é um 

apoio  (…) faz mais falta.” E4 

“(...) sinto-me acompanhada, (…) não tenho 

receio de estar sozinha, se houver qualquer 

coisa chamo, está sempre alguém presente.” 

E5 

À semelhança desses resultados, também 

Oliveira (2011), refere que os doentes no seu 

estudo destacam a conduta responsável e o 

adequado acompanhamento dos profissionais de 

saúde como forma de minimizar o impacto 

negativo do internamento. 

 

Acompanhamento Familiar 

A maioria dos estudos conclui que promover a 

presença da família é essencial na prestação dos 

cuidados de saúde à pessoa em situação crítica, 

já que esta pode constituir um elo de ligação 

entre o doente e a equipa de saúde, conhecendo 

melhor as necessidades do seu doente (Martin, 

Sousa e Batista, 2014; Silva, 2015). 

Contudo, este acompanhamento familiar está 

dependente de vários factores inerentes à 

própria Dinâmica Familiar, Organização Laboral 

e à necessidade de uma Gestão Controlada de 

Visitas e do Tempo em função da norma de visita 

em vigor. 

“as pessoas vêm de longe, têm os empregos 

deles, tem essas coisas, não é, aproveitam 

mais o fim de semana para visitar o 

doente…. Durante a semana é mais 

complicado … as pessoas têm trabalho.” E8 

“(…) eles coordenam-se para vir às visitas 

(…)” E7, E8 

Após a análise dos relatos dos doentes verificou-

se uma necessidade de mudança relativamente 

ao Horário, Duração da Visita e Número de 

Visitas. 

“Sugeria que em vez de começar às 4, 

começar às 2 (...) Até ás 8 da noite!” E6 

“Por exemplo, do meio-dia às duas, e 

depois das quatro às oito por exemplo, 

haver um periodozinho da manhã nem 

que fosse uma hora ou duas. (...)” E11 

Para Oliveira (2011), num serviço de cuidados 

intensivos, caracterizado pela gravidade do 

estado dos doentes internados, a adequação do 

horário de visita é um factor importante para o 

bem estar, sendo contudo invulgar na realidade 

das instituições de saúde, concretamente nestes 

serviços altamente diferenciados. 

 

CONCLUSÃO 

Tem-se plena consciência que o estudo efetuado 

não esgotou de modo nenhum o tema 

apresentado e que as vivências do doente em 

contexto de UCI são complexas e únicas. 

A vivência do doente quando internado numa 

Unidade de Cuidados Intensivos faz emergir uma 

série de sentimentos e desafios significativos, 

que poderão influenciar a sua recuperação e bem 

estar aos mais diversos níveis. 

Esta transição é marcada por uma ruptura com o 

seu contexto social e familiar e a dependência de 

cuidados de saúde assume-se com grande 

impacto.   

O direito ao acompanhamento familiar é um 

importante recurso que minimiza e ajuda a 

suportar o sofrimento decorrente desta vivência 
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por parte do doente. Assume-se como um 

momento de excelência, em que o doente passa 

a ser o principal actor neste “enredo” e os seus 

sentimentos de medo, receio e angústia parecem 

ser neutralizados/apaziguiados por esta fonte de 

relações que se estabelecem no seio familiar. 

Obteve-se através do estudo realizado, diversas 

e riquíssimas vivências dos doentes 

relativamente ao contributo das suas visitas. De 

realçar que a maioria dos entrevistados 

considera que a sua visita lhe proporciona bem 

estar, apoio emocional e afetivo e claramente 

assume-se como um apoio e fator de capacitação 

no envolvimento no autocuidado 

(especificamente alimentar-se). De certa forma, 

também não foi surpresa o facto de os doentes 

demonstrarem nas suas entrevistas a relação de 

confiança e segurança que têm na equipa como 

importante e decisiva na minimização do impacto 

negativo do internamento. Destaca-se neste item 

que quando os profissionais de saúde prestam 

cuidados em presença do seu familiar, o próprio 

doente manifesta-se com um grau de satisfação 

mais elevado, pelo que a confiança e segurança 

na equipa aumenta e obtêm-se cuidados de 

excelência adaptados às reais necessidades do 

doente. 

Este estudo proporcionou uma evidência valiosa, 

na medida em que para se vivenciar esta 

transição saúde/doença de forma saudável, 

surge a necessidade da definição de estratégias 

da equipa de saúde, que apontem para uma 

maior personalização ajustada às necessidades 

de cada doente. 

Para os doentes entrevistados, é fundamental 

um maior acompanhamento familiar que se 

exprime numa personalização do horário de 

visita, definido pelo alargamento do horário, pela 

duração e número de visitas. 

 

IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PROFISSIONAL 

À luz dos resultados do estudo é pertinente 

integrá-los na nossa prática diária, sendo um 

estímulo para a mudança, que passa pela 

consciencialização e sensibilização dos 

profissionais de saúde para a vertente do 

acompanhamento familiar como um importante 

aliado na recuperação do doente, pela 

personalização de horários de visita adequados 

às necessidades do doente e família e pela 

promoção do envolvimento da família no 

autocuidado. 

A necessidade de mudança é um desafio e ao 

abraçá-la estaremos a caminhar para a 

excelência dos cuidados de saúde prestados ao 

doente crítico num ambiente altamente 

vulnerável - a UCI. 

Torna-se então necessário que os enfermeiros/ 

equipa de saúde analisem e discutam as suas 

práticas, incentivando-se a compreender as 

necessidades dos doentes, com vista a prestar 

cuidados que vão ao encontro da satisfação 

dessas mesmas necessidades. 
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