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Editorial
Caros Leitores,
Iniciamos este último número de 2018 com um artigo de opinião do Professor João Martiniano,
diretor da recentemente criada Área de Ensino de Podologia da ESSCVP, a quem damos as boas
vindas. Este primeiro artigo elucida-nos sobre as origens e áreas de intervenção da Podologia, sobre o
seu ensino em Portugal, e ainda sobre o enquadramento do Podologista na área da saúde.
Segue-se um caso clínico da Área de Ensino de Fisioterapia, que avaliou o impacto da Fisioterapia
na recuperação funcional de um doente com um tumor de células gigantes num joelho, após excisão
ósteo-tumoral seguida de implantação de uma prótese osteoarticular total.
Ainda neste número, apresentamos dois artigos da Área de Ensino de Enfermagem. O primeiro, um
artigo original de investigação, estudou questões associadas à implementação das intervenções
centradas na Parceria de Cuidados em contexto de saúde infantil e pediatria, de forma a perceber a
sua influência na qualidade dos cuidados prestados à criança vítima de maus tratos. O segundo artigo,
uma revisão de literatura, aborda o tema do contributo do Enfermeiro na decisão da equipa de saúde
de não reanimação, despertando os leitores para as questões associadas aos cuidados em final de
vida.
Agradecemos a todos os que submeteram os trabalhos à Salutis Scientia ao longo deste ano, sendo
que não devemos esquecer que uma investigação só faz sentido se a divulgarmos, pelo que a
publicação se revela de maior importância.
Desejos de um Feliz Natal e um ótimo 2019!

Marta Aires de Sousa1
1

Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, Editora da Revista Salutis Scientia, 1350-125, Lisboa, Portugal,
Av. Ceuta, Edifício Urbiceuta, Piso 6, Email: msousa@esscvp.eu.
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A Podologia é a ciência da área da Saúde que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias do pé.
Em Portugal, a sua origem vem dos anos de 1990, mas só em 2014 é que a Podologia obteve o seu campo de atuação
definido com a atribuição das competências profissionais. Esta atribuição permite ao Podologista o ato de
diagnosticar e tratar de uma forma autónoma. A evolução do conhecimento científico levou ao surgimento de sete
áreas de intervenção que permitem um campo de ação bastante vasto não só no Sistema de Saúde como também
nas áreas desportiva, ou de investigação.
Podiatry is the health sciences that is dedicated to the prevention, diagnosis and treatment of the foot pathologies. In
Portugal, its origin dates back to the 1990s, but it was only in 2014 that Podiatry obtained its field defined with the
attribution of professional skills. This assignment allows the Podiatrist to diagnose and treat in an autonomous way. The
evolution of scientific knowledge has led to the emerge of seven areas of intervention that allow a broad field of action
not only in the Health System, but also in the areas of sport or research.
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AS ORIGENS DA PODOLOGIA
A Podologia ou Podiatria é uma das ciências da área
da saúde humana que atua na investigação,
prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias
do membro inferior, nomeadamente do pé e das suas
repercussões no organismo.
O termo Podologia tem a sua origem no grego, nas
palavras Podos (que significa Pé) e Logos (que significa
conhecimento).
O conceito de Podiatra teve origem nos Estados
Unidos da América, no início do séc. XX, tendo sido
adotado por alguns países como o Reino Unido e a
Austrália. Por sua vez, em muitos países europeus, a
designação utilizada é Podologista ou Podólogo, como
é o exemplo de Portugal e Espanha, respetivamente.
No entanto, os cuidados com o pé e a própria
evolução histórica da Podologia de forma
“profissional” vem dos tempos do Antigo Egipto, onde
o “cuidado” dos pés é retratado nas esculturas, assim
como a presença de funcionários específicos para o
efeito1.
À entrada do séc. XX, os quiropodistas, agora
conhecidos como Podiatras, desvincularam-se das
organizações médicas tendo seguido uma formação
independente como clínicos que tratavam do pé,
tornozelo e estruturas da perna relacionadas, tendo
sido o “chiropodist” Lewis Dulacher uma das
primeiras pessoas chamadas para a criação de uma
profissão regulada e protegida.
A primeira Sociedade de quiropodistas foi
estabelecida em Nova Iorque, em 1895, e a primeira
escola (New York School of Chiropody) abriu em 1911.
Já em Inglaterra, a Sociedade surge um ano mais
tarde no “London Foot Hospital” e a escola foi
formada em 19192.

A PODOLOGIA EM PORTUGAL E A SUA
FUNDAMENTAÇÃO
Em Portugal, o ensino da Podologia teve início em
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1994, embora só em 1997 foi reconhecido e atribuído
o grau de Bacharel em Podologia; por sua vez, o grau
de Licenciado surgiu em 2001.
A licenciatura em Podologia funciona de acordo com a
adequação ao processo de Bolonha, tendo a duração
de oito semestres (quatro anos letivos) e tendo um
total de 240 ECTS, estando o curso organizado de
forma a permitir que os conhecimentos adquiridos
pelos alunos sejam evolutivos e integrados, e com
uma elevada componente de prática laboratorial e
clínica.
Os licenciados em Podologia adquirem competência,
prevista na lei n.º 65/2014 de 28 de Agosto, de
prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do
pé e que lhes permite exercer a sua atividade
profissional com total autonomia técnica em clínicas,
hospitais, associações de doentes, instituições de
cuidados de saúde primários, entre outros locais
previstos pela lei3.
O ensino da Podologia como área do saber própria e
independente justifica-se pela complexidade e
especificidade que o pé possui e que daí derivam um
conjunto de patologias próprias ou com manifestação
no pé. Esta complexidade resulta de um conjunto de
circunstâncias que têm que ver com a própria
Anatomia e Fisiologia, assim como a função que o pé
desempenha no aparelho locomotor. Ao longo da
História, o pé foi sofrendo transformações evolutivas
e, desde que passámos à bipedestação, o peso
corporal teve que se redistribuir por duas estruturas
relativamente pequenas quando comparadas com o
corpo.
Sendo o pé a única estrutura de contacto com o solo
durante a marcha, assume um papel importante na
estabilidade postural que lhe é conferida pela
deposição óssea e articular, dos ligamentos, dos
tendões e dos dois grandes grupos musculares que
actuam sobre o pé, a musculatura intrínseca e a
musculatura extrínseca. Esta disposição e organização
permite que o pé, apesar da sua dimensão reduzida,
apresente movimentos complexos e com um elevado
grau de interação intersegmentar4.
Para além de toda esta complexidade músculo-
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esquelética, o pé também apresenta uma rede de
vasos (veias e artérias) e de ramas nervosas
periféricas que, por vezes, são causadoras de
patologias que não sendo próprias do pé,
manifestam-se neste.
O pé é pois uma estrutura que habitualmente pouca
importância lhe é conferida mas que, dada a sua
especificidade (anatomofisiologia, função e patologias
resultantes), fundamenta por si só a necessidade de
uma área do saber científico que estuda e trata das
afeções do pé e das repercussões que este tem no
aparelho locomotor.
Para que a Podologia estude e trate do pé e das suas
patologias, utiliza um conjunto de procedimentos
baseados na evidência científica e que ao longo dos
últimos anos também muito têm contribuído para o
avanço tecnológico.

AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PODOLOGIA
Estes avanços e aumento do conhecimento justificam
cada vez mais a criação e implementação das
designadas subespecializações, existindo na Podologia
sete áreas de atuação gerais: Podologia infantil ou
Podopediatria, Podologia Geriátrica ou Podogeriatria,
Cirurgia Podológica, Pé de Risco (que inclui o Pé
Diabético, Pé Reumático, Pé Neurovascular, entre
outros), Podologia Desportiva, Podologia Laboral e a
Podologia Preventiva e Comunitária.
A conceção e distinção destas áreas de atuação está
assente na necessidade de protocolizar e de seguir
um determinado conjunto de procedimentos
baseados na evidência científica que suportam não só
o diagnóstico das distintas patologias que afetam o pé
como também a tomada de decisão relativa à
terapêutica a aplicar.
Assim, e à luz dos conhecimentos atuais, a Podologia
Infantil, que se dedica ao estudo, diagnóstico e
tratamento das alterações do pé da criança, apresenta
especificidades próprias da faixa etária. O Podologista
deve assegurar um crescimento adequado e prevenir
o aparecimento de patologias funcionais e estruturais.
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

No outro extremo, temos a Podologia Geriátrica, dado
que o normal avançar da idade traz consigo um
conjunto de alterações estruturais e morfológicas do
ponto de vista músculo-esquelético e que muitas
vezes são exacerbadas por doenças sistémicas (como
o Parkinson, doença vascular, Alzheimer, entre
outras). Isto significa que o ato de caminhar pode ser
um verdadeiro desafio e por vezes uma “missão quase
impossível”, podendo também o próprio calçado ser
muitas vezes um verdadeiro inimigo e poucas vezes o
maior amigo.
Quando as patologias tendem para a cronicidade e a
estruturação, ou até mesmo à sua recorrência
constante é, por vezes, necessário recorrer a
tratamentos corretores dessas referidas patologias
(Podologia Cirúrgica), sendo preciso recorrer à
administração de anestesia local ou troncular
podológica, quando esses procedimentos são
cruentos.
Por sua vez, a Podologia Desportiva visa dotar os
profissionais com as competências necessárias para o
acompanhamento das afeções específicas e
características de cada desporto, seja este de elite ou
não, utilizando por vezes ferramentas vindas de
outras áreas do conhecimento como é o caso da
Biomecânica.
O Pé de risco é uma das áreas que mais pode
contribuir para a prevenção das amputações não só
em pés de pessoas com diabetes como também de
pessoas com alterações neurológicas e/ou arteriais. É
uma das áreas da Podologia que muitas vezes se
encontra incorporada em equipas multidisciplinares
por se tratarem geralmente de patologias multisistémicas com uma forte repercussão no pé.
Já a Podologia Laboral adquiriu nos últimos anos um
maior relevo com o aumento das exigências na área
da segurança no trabalho, não só como medida de
proteção das agressões externas como também das
longas horas de bipedismo, que se podem refletir em
agressão interna levando ao sofrimento para os pés,
em que muitas vezes o calçado é o responsável por tal
padecimento.
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Com uma menor expressão mas que é um reflexo de
uma sociedade virada para a saúde curativa e menos
para a preventiva, a Podologia Preventiva e
Comunitária é uma das áreas que muitas vezes tem
um impacto maior, pois permite, por um lado,
despistar patologias que no futuro poderão ser de
difícil resolução e, por outro, ao atuar ao nível da
comunidade, chegar a um grupo da população que
dificilmente tem capacidade de usufruir de
tratamentos diferenciados e que de momento o
sistema de saúde público não tem resposta para o
mesmo.

Assim, a Podologia como ciência na área das ciências
da saúde tem vindo a cimentar-se e a afirmar-se
académica e profissionalmente com um corpo de
conhecimentos próprios, baseando a sua intervenção
na evidência científica e visando com isso uma
melhoria na eficácia e eficiência dos diferentes níveis
de cuidados de saúde prestados ao nível dos cuidados
podológicos. É pois necessário que a Podologia e os
seus profissionais sigam um caminho constante e
permanente na valorização pessoal de modo a que a
transferência dos seus conhecimentos e competências
seja demonstrada diariamente na prática clínica.

O ENQUADRAMENTO DO PODOLOGISTA REFERÊNCIAS
NA SAÚDE
Assim, a atividade de um Podologista é
predominantemente efetuada no sector privado, quer
em clínicas próprias quer em unidades de saúde
privadas de maior dimensão, como policlínicas ou
hospitais privados. No entanto, começa a surgir
também no Sistema Nacional de Saúde a presença do
Podologista, quer ao nível dos cuidados de saúde
primários,
quer
integrados
em
equipas
multidisciplinares no âmbito do pé diabético.
O crescente aumento da prática desportiva, não só
federada como também amadora, tem levado a que
as associações e clubes desportivos procurem integrar
a Podologia no leque de profissionais de saúde que
habitualmente colaboram neste âmbito. A mesma
tendência também se verifica ao nível das unidades
de apoio ao idoso dado o aumento da esperança
média de vida e consequente aumento das
necessidades de cuidados podológicos a esta
população.
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Em alguns países como a Inglaterra e os Estados
Unidos da América, algumas destas áreas de atuação,
como a Cirurgia Podológica e o Pé de Risco são
mesmo áreas de especialização5, que surgem como
consequência da evolução do conhecimento científico
e da necessidade de uma prática continuada
específica na área, de modo a que haja uma
transferência sólida e aplicabilidade dos conceitos
teóricos na prática clínica.
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Caso Clínico

Prótese tumoral – Análise de um caso de tumor
proximal da tíbia
Tumoral prosthesis – A case analysis of a tumor in proximal tibia
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O joelho é frequentemente afetado por tumores malignos (60%). Antigamente, estas patologias eram tratadas com
amputação/desarticulação. Atualmente, realiza-se a implantação de prótese total, após excisão ósteo-tumoral,
mantendo o aparelho extensor. Pretendeu-se estudar o impacto da Fisioterapia na funcionalidade de um doente,
quatro meses após a excisão de um tumor de células gigantes, seguida da implantação de prótese total. No estudo
de caso avaliaram-se, em ambos os membros inferiores - dor; diversos tipos de sensibilidade; força muscular e
perimetria, nas várias regiões; amplitude articular; o teste neuronal do peronial; postura; marcha; e funcionalidade
articular - Escala KOOS. Verificou-se uma evolução ligeiramente positiva. Dada a súbita alta do doente, não houve
mais resultados acerca do tratamento.
The knee joint is frequently affected by malignant tumors (60%). These pathologies were treated by
amputation/disarticulation. Nowadays, tumor and bone excision is performed, followed by implantation of a total
prosthesis, with preservation of the extensor apparatus. The impact of Physiotherapy was assessed on the functional
recovery of a patient with a giant cell tumor, four months after surgery. In this case study several parameters were
evaluated in both limbs: pain; sensibilities; muscular strength and perimeters; joints amplitudes; fibular neural test;
posture and gait analysis; and joint function - KOOS scale. A little positive evolution was observed. It was not possible to
continue the treatment analysis due to sudden patient discharge.
PALAVRAS-CHAVE: Tumor do joelho; tumor de células gigantes; prótese total do joelho; fisioterapia em tumores
articulares.
KEY WORDS: Knee tumor; giant cell tumor; total knee prosthesis; physiotherapy in joint tumors.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com o aumento do diagnóstico de
casos de tumores ósseos, tornou-se importante
desenvolver uma terapêutica mais eficaz. Até então, a
existência destes tumores levava à realização de uma
amputação ou da desarticulação da extremidade
lesada. Com o incremento das técnicas de
tratamento, onde começaram a pontuar métodos
mais conservadores, com a preocupação de
salvaguardar o membro afetado, também foi notória
a obtenção de melhores resultados1,2.
De entre todos os tumores ósseos, o tumor de células
gigantes (TCG) apresenta uma incidência entre 4% a
8%, e características de malignidade em 0.5% dos
casos. A sua taxa de recorrência, em casos benignos,
é de cerca de 81%, sobretudo nos dois primeiros anos
após a cirurgia2.
Estes tumores atingem, mais frequentemente, os
indivíduos caucasianos do género feminino, entre a 3ª
e 5ª década de vida3. Contudo, quando os tumores
apresentam características de malignidade, é no
género masculino onde se verifica uma maior
incidência2.
O tumor de células gigantes é uma neoplasia óssea
agressiva, com um comportamento biológico incerto.
O seu modo de atuação agressivo é justificado pelo
facto do seu crescimento ser repentino e por invadir
rapidamente os tecidos adjacentes. Embora
facilmente passe despercebido, surge nas epífises dos
ossos longos, sendo o joelho – na porção distal do
fémur e na proximal da tíbia – a articulação mais
frequentemente atingida. A outra zona óssea, onde
igualmente se desenvolve o TCG, é a porção distal do
rádio que, em conjunto com a zona do joelho,
perfazem 55% das ocorrências relativas a este tipo de
tumor3,4.
Localmente, expande-se através da porção
metafisária, podendo também crescer para além da
cartilagem articular4.
A prótese osteoarticular total do joelho, devida à
excisão tumoral, surge pela necessidade de impedir a
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

amputação do membro. Assim, a resolução cirúrgica,
aquando da ocorrência destes casos, consiste na
ressecção do tumor, com preservação e manutenção
do aparelho extensor, a que se segue a implantação
do material de prótese, com o fim de substituir o
segmento ósseo retirado. Esta excisão tumoral, a
nível do joelho, é normalmente acompanhada pela
ressecção ligamentar, sendo apenas mantidas as
inserções musculares. Este aspeto cirúrgico levanta a
questão do comprimento do membro, uma vez que a
prótese, para ser eficiente, deve ter exatamente as
dimensões do osso removido, a fim de que o joelho
consiga manter a maioria das suas propriedades
biomecânicas,
obviando
os
movimentos
4
disfuncionais .
Quanto ao aparelho extensor (tendão patelar),
previamente desinserido, irá ser reinserido sobre a
prótese, de modo a manter, não só uma melhor
funcionalidade do membro, como a sensibilidade, o
conforto e a estética.
Para o bom resultado desta reconstrução, é
necessário que a área óssea remanescente mantenha,
a par das capacidades tróficas dos tecidos
envolventes, uma boa capacidade biomecânica e
circulatória, a fim de melhor poder resistir às
infeções1. Na verdade, as infeções têm sido o
principal problema da falência destas próteses,
apresentando uma taxa de, aproximadamente, 33%,
na subjacência da qual parece estar a qualidade do
tecido que recobre a prótese e a tensão a que o
mesmo se encontra sujeito. Na ausência desta
situação, a taxa de sucesso ronda os 85%4.
Por outro lado, na consulta da literatura, verifica-se
não existir uma diminuição na sobrevivência de
doentes operados com o diagnóstico de TCG, a quem
foi colocada uma prótese total do joelho com
preservação do membro, facto que tem justificado a
recomendação, para este tipo de tratamento, na
ocorrência de situações análogas2,5.
O estudo de caso é um modo de investigação
qualitativo, caracterizado pelo facto de reunir
informações específicas de um caso, ou efetuar uma
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comparação multicasos, analisando-os de uma forma
mais minuciosa. Este método tem como objetivo
estudar um fenómeno real, não tendo o investigador
qualquer restrição, nem na fonte, nem nos dados
recolhidos5.

DESCRIÇÃO DO CASO
Trata-se de um utente do género masculino, de 51
anos de idade, casado, com uma filha maior, sendo
trabalhador independente na área da construção civil.
Tendo-lhe sido diagnosticado um tumor de células
gigantes, no 1/3 proximal da tíbia esquerda, foi
submetido a uma intervenção cirúrgica, em
27/09/2016, para ressecção osteotumoral e
colocação de uma prótese total no joelho, associada à
implantação de uma manga Trevira® para
reconstrução e preservação do aparelho extensor
(Figura 1).
Após a cirurgia permaneceu internado quatro
semanas, tendo depois regressado a casa.
Veio a iniciar a Fisioterapia na sexta semana após a
cirurgia.
Como antecedentes pessoais referiu ter sido
submetido a duas intervenções cirúrgicas – uma ao
ouvido e outra ao quinto metatarso – para excisão de
pequenos tumores benignos, cujo diagnóstico
desconhece.

A família acompanha-o e auxilia-o nas tarefas do diaa-dia, dada a dificuldade em deambular com a ajuda
de duas canadianas, e as limitações sentidas a nível
do joelho o impedirem na realização da maior parte
das suas atividades.
As deslocações para as consultas de Fisioterapia
foram efetuadas pela carrinha de transporte de
doentes dos Bombeiros da sua área de residência.
O utente apresentou, como exames complementares
de diagnóstico, dois Rx – o primeiro realizado antes
da colocação da prótese, e o outro após a mesma – e,
igualmente, uma tomografia axial computorizada
(TAC) efetuada na sequência da cirurgia.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso efetuado no âmbito da
unidade curricular de Ensino Clínico V, do Curso de
Licenciatura em Fisioterapia da Escola Superior de
Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. O mesmo
cumpriu todos os princípios éticos e legais, tendo o
utente, após o devido esclarecimento, assinado o
termo de consentimento livre e esclarecido.
Antes de ser iniciada a Fisioterapia, procedeu-se à
recolha de dados referentes – à identificação do
doente; à sua história clínica atual; aos antecedentes
pessoais e familiares; aos exames complementares de
diagnóstico; à medicamentação usada; ao suporte

Figura 1 – Prótese Total Ósteo-Articular do Joelho, após Implantação.
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social; à avaliação da deambulação; quanto às suas
expectativas.
Na sequência, foi realizado um exame físico, a ambos
os membros, para recolha dos dados referentes:
a) À intensidade dolorosa;
b) À pesquisa dos vários tipos de sensibilidade – táctil,
álgica, térmica e propriocetiva;
c) À força muscular;
d) Aos perímetros das várias zonas;
e) À amplitude articular;
f) Ao teste do nervo peronial/fibular (lado
intervencionado);
g) À análise da postura;
h) À análise da marcha;
i) Aos resultantes da aplicação da escala KOOS (Knee
Injury and Osteoarthritis Outcome Score).
Na avaliação da intensidade dolorosa foi aplicada a
Escala Numérica da Dor - END (1), que auxilia o utente
a quantificar a sua sensação álgica. A importância
desta escala advém da forma como descreve a
evolução da dor, durante um tratamento, mostrando,
ou não, a sua eficácia.
A END, que está dividida em onze partes iguais,
classificando a dor de zero a dez, tem por objetivo
que o utente faça corresponder a intensidade da dor,
por ele sentida, a um valor entre 0 (sem dor) e 10
(dor máxima)6.
Para a avaliação da sensibilidade táctil, álgica, térmica
e propriocetiva, na coxa e na perna, cada uma destas
regiões foi dividida em quadrantes, ou seja, cada
porção medial e lateral da coxa e da perna foi
dividida, por sua vez, em zona superior e inferior7.

pés ou em que porção do membro se estava a tocar7.
Estas avaliações sensoriais tiveram por base o facto
de ser referido que, após uma intervenção cirúrgica
nos membros, existe um aumento da atividade dos
recetores sensoriais, o que conduz a uma
hiperexcitabilidade pós-sináptica, a qual é suscetível
de influenciar a transmissão dos estímulos8.
A avaliação da força muscular dos extensores e
flexores do joelho – quadricípite e isquiotibiais,
respetivamente – foi efetuada com base na escala de
Oxford (Tabela 1)9. Esta escala de avaliação, descrita
inicialmente pelo Medical Research Council, em 1976,
varia entre zero, que corresponde a uma situação de
ausência de contração muscular, até cinco, em que se
verifica uma mobilidade completa contra a ação da
gravidade, a que se opõe, igualmente, uma
resistência acentuada. Dada a sua classificação ser
variável, de acordo com a resistência manual
aplicada, este método de avaliação torna-se
subjetivo10,11.
A avaliação dos perímetros, em que foi utilizada uma
fita métrica graduada em mm, serviu principalmente
para quantificar os edemas. Nestes testes foram
medidas as circulares dos diversos segmentos da coxa
e da perna, tendo sido consideradas as seguintes
zonas: 5 cm acima do bordo superior da rótula, a
meio da rótula, 5 cm abaixo do ângulo inferior da
rótula, e 5 cm acima da extremidade do maléolo
interno. Ainda que a perimetria seja classificada como
um teste estático, ao quantificar variações dentro de
um determinado período de tempo, ajuda a avaliar a
eficácia terapêutica12.

Na avaliação táctil foi utilizado um pedaço de A amplitude do movimento/range of motion (ROM) é
algodão, tendo-se recorrido a um alfinete para uma parte integrante e fundamental da cinemática
objetivar a intensidade sensorial
Tabela 1 – Escala de Avaliação da Força Muscular- OXFORD.
álgica, comparativamente à do
membro controlateral, a par da
utilização de um tubo de ensaio com
água gelada e de outro com água
quente, para a avaliação da
sensibilidade térmica (frio e calor,
respetivamente). Para a avaliação da
sensibilidade propriocetiva, estando
o utente com os olhos fechados, foilhe perguntado qual a posição dos
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articular, dado retratar a adaptação da articulação às
cargas que sobre ela impendem, de modo a tornar,
não só, o movimento eficaz e realizado com o mínimo
esforço, como, também, o de diminuir a
probabilidade de lesão das próprias estruturas
osteoarticulares10,13,14. Daí, o justificar-se a avaliação
deste parâmetro, para a qual foi utilizado um
goniómetro.
A realização do teste neurodinâmico, para verificação
da integridade nervo peronial/fibular encontra-se
subjacente ao facto de ter sido descrito por vários
autores, de entre os quais Grimer, Carter, Tillman e
colegas4 e Jentzsch e colegas12 que, após a realização
deste tipo de cirurgia ablativa, seguida da colocação
de uma prótese total no joelho, alguns doentes
vieram a sofrer compromisso do nervo
peronial/fibular. O teste neurodinâmico do fibular
consiste na colocação do nervo em tensão, através do
posicionamento do pé em equinovarus adoto, a fim
de se comprovar se existe alguma alteração sensóriomotora relativa à região ântero-lateral da perna14.
A análise postural é baseada, sumariamente, na
interrelação do alinhamento e posicionamento do
corpo com a gravidade, ou seja, no modo como é
efetuada a distribuição das forças a nível das várias
estruturas articulares e musculares, de modo a que o
movimento seja eficiente15. No presente caso, foram
analisadas as principais alterações posturais, tendo
por base a “Body Chart” – Fisioterapia, utilizada pela
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto,
da Universidade de S. Paulo.
A análise da marcha tem sido considerada como parte
integrante e fundamental na avaliação do movimento
humano e da biomecânica que lhe está subjacente.
Através desta análise, tem sido feita a prevenção de
quedas e proporcionada a ajuda aos processos de
reabilitação16. Dada a marcha ser constituída por duas
fases – uma de apoio e outra de balanço – que, por
sua vez, se encontram desdobradas em subfases,
cada uma delas relacionada, respetivamente, com as
posições articulares do pé, do joelho e da anca,
procedeu-se, no presente caso, à avaliação dessas
posições em cada uma das fases, e ao comprimento e
cadência do passo, dentro das limitações do utente
(marcha com canadianas).
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A KOOS17,18 é uma escala validada para a língua
portuguesa e que, como o nome indica, está
relacionada com processos de osteoartrite/artrose do
joelho. Não obstante, avalia igualmente a
incapacidade funcional causada por outros tipos de
patologia desta articulação, podendo ser aplicada em
qualquer tipo de população.
Trata-se de uma escala de autopreenchimento, que
classifica a funcionalidade do joelho de zero a cem,
em que o zero indica problemas severos na
articulação e cem a ausência desses problemas. Esta
escala encontra-se dividida em seis subescalas:
manifestação de sintomas (edema, amplitude de
movimento ativo e rigidez); dor; atividades da vida
diária (AVD’s); atividades desportivas e de lazer; e,
por último, a qualidade de vida. A cada pergunta o
utente responde com – “Nunca”; “Raramente”; “Às
vezes”; “Frequentemente”; e “Sempre”.
Com base no levantamento de dados foi delineado
um plano de intervenção em Fisioterapia, realizado
ao longo de cinco sessões semanais, cada uma dessas
sessões com a duração de 60 minutos, a partir da 6.ª
semana após a cirurgia, uma vez que o doente, até
essa data, tinha o membro operado imobilizado numa
tala em ligeira flexão (5° a 8°).
Após a cirurgia, e sob analgesia, foram somente
executados exercícios isométricos, com bloqueio da
patela, a fim de diminuir a atrofia e a hipotonia do
quadricípite. Estes exercícios foram evoluindo em
tempo e intensidade, dado ser necessário respeitar o
tempo de cicatrização do tendão patelar reinserido
na prótese2,19.
Os objetivos a curto prazo, que vão da 6.ª à 10.ª
semana após a intervenção, foram orientados no
sentido:
a) Do controlo do processo inflamatório, de modo a
diminuir a pressão sobre as estruturas e reduzir a
intensidade da dor, quer em flexão quer repouso,
respetivamente, até 7-6/10 e 2/10, segundo a escala
END;
b) De obter, em relação à força muscular do joelho, o
grau 3 nos extensores e o grau 3+ nos flexores;
c) Do aumento da amplitude de flexão até aos 60°70˚;
d) Do atingir a extensão completa (0˚);
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e) Do ensino ao utente das posições de alívio e de
tratamento para as cicatrizes;
f) Do aumento da mobilidade da zona cicatricial.
Tendo em atenção ao posicionamento e à
mobilização da patela, foi prevista a utilização da
crioterapia, de modo a reduzir o edema e evitar o
posicionamento vicioso2.
Da 10.ª à 14.ª semana os objetivos a prosseguir,
passam por:
a) Reduzir a intensidade da dor, quer em flexão quer
repouso, respetivamente, para 4-3/10 e 0/10,
segundo a escala END;
b) Aumentar a força muscular do joelho na flexão e
na extensão, respetivamente, para 3+, 4 e 4+, com o
intuito de melhorar o padrão da marcha com o apoio
de uma canadiana;
c) Reduzir o edema, de modo a que os perímetros do
membro intervencionado sejam idênticos ou, mesmo,
menores,
relativamente
aos
do
membro
controlateral, dada a perda de massa muscular20 e a
diminuição dos sinais inflamatórios;
d) Aumentar a amplitude de flexão do joelho para os
85°- 90˚, e manter a extensão completa.
A par destes exercícios, e com o utente em decúbito
dorsal, foi também utilizada a mobilização ativoresistida, com suporte da bola de Bobath, para os
movimentos de flexão e extensão do joelho, a fim de
aumentar a amplitude articular, executando o
trabalho concêntrico apenas com o peso do membro
operado. O treino de marcha sem canadianas só
deverá ser possível quando a força do quadricípite for
suficiente para a poder suportar2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação à sintomatologia álgica, na primeira
avaliação – 6.ª semana do pós-operatório –, o doente
referiu dor de intensidade 10/10 (END) nos
movimentos passivos de flexão e extensão, e nos de
contração excêntrica e concêntrica do quadricípite,
passando para 4/10 (END) em repouso.
Na avaliação do início da 10.ª semana do pósoperatório – o doente veio a referir dor de
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

intensidade 7/10 (END), à mobilização passiva do
joelho e na contração excêntrica e concêntrica do
quadricípite, e de intensidade 3-2/10 em repouso,
estando a dor localizada anteriormente no centro da
zona patelar. Este dado é essencial para a
reabilitação, pois cerca de 78% dos utentes referem a
existência de dor de intensidade média ou submédia,
e referem-na como sendo um fator limitativo para a
progressão do tratamento21,22. Na presente análise,
os valores diminuíram ligeiramente, o que parece
indiciar a eficiência da intervenção, a fim de se
cumprir um dos objetivos delineados. No entanto,
não existe na literatura consultada uma orientação
para os valores ideais de progressão, ao longo da
intervenção fisioterapêutica, no referente à
intensidade da dor.
No referente às sensibilidades – táctil, álgica, térmica
e propriocetiva – registaram-se variações, consoante
o membro e os quadrantes avaliados na coxa e na
perna.
Inicialmente (6.ª semana do pós-operatório), o utente
apresentava uma diminuição da sensibilidade táctil,
relativamente ao membro controlateral, nos
quadrantes inferiores da coxa e nos superiores da
perna, sendo esta diminuição mais acentuada nas
porções mediais. Nos quadrantes inferiores da perna
essa diminuição foi mais atenuada.
Quanto à sensibilidade álgica e térmica, registou-se
uma hipersensibilidade nos quadrantes inferiores da
coxa e superiores da perna, sobretudo ao calor e à
sensibilidade dolorosa, sendo esta hipersensibilidade
igualmente mais evidente nos quadrantes mediais.
No quadrante inferior lateral da perna não se
registaram alterações sensíveis, ao contrário do
quadrante medial inferior do mesmo segmento
anatómico, em que se registou, igualmente, uma
hipersensibilidade, embora de intensidade inferior à
dos quadrantes imediatamente superiores.
Por último, e no que se refere à sensibilidade
propriocetiva, não se observaram alterações.
Contudo, a indicação do toque foi menos evidente no
membro operado, aquando da 1.ª observação.
Estas características mantiveram-se, sensivelmente,
aquando da observação na 10.ª semana do pósoperatório, embora a hipersensibilidade, no dizer do
doente, tenha diminuído, tendo-se também
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verificado uma resposta mais pronta na
propriocetividade.
De acordo com a literatura, e tal como se tinha
descrito anteriormente, quando existe um trauma
causado por uma cirurgia musculosquelética, podem
ocorrer danos neurais causados por compressão
direta ou por arrancamento23. No presente caso,
somos da opinião que ambas as circunstâncias podem
ter estado presentes.
No que se refere à força muscular dos músculos –
quadricípite e isquiotibiais –, no membro inferior
direito (não intervencionado), obtiveram-se os
valores máximos – 5 –, quer na 6.ª quer na 10.ª
semana do pós-operatório. No lado esquerdo, na
avaliação do quadricípite registou-se uma pontuação
de 2+, e de 2 na dos isquiotibiais. Estas duas
avaliações,
na
10.ª
semana,
passaram,
respetivamente, para 3+ e 3.
Comparativamente com o lado não intervencionado,
a diminuição da força deveu-se, não só ao tratamento
cirúrgico, bem como ao tempo de imobilização no
pós-operatório (5 semanas), ao qual se deve adicionar
o aspeto álgico e o tempo que antecedeu a própria
intervenção. Tendo em conta os valores das duas
avaliações possíveis, pôde verificar-se uma ligeira
melhoria e dentro dos objetivos traçados,
possibilitada, muito provavelmente, pela fisioterapia.
Quanto à perimetria, verifica-se que os valores em
todos os sectores são mais elevados no membro
intervencionado (esquerdo). Na 10.ª semana,
enquanto à direita os valores perimétricos se
mantiveram, no lado esquerdo verificou-se uma
diminuição dos perímetros à volta do joelho, em
média, de 2 cm, à exceção do perímetro junto ao
tornozelo que diminuiu 3 cm. Esta diminuição dos
valores perimétricos no membro esquerdo está
relacionada, muito possivelmente, com uma ligeira
diminuição do edema e da massa muscular por
desuso, porquanto, na avaliação da 10.ª semana,
ainda foi possível observar-se a permanência de sinais
inflamatórios, com sinal de godé positivo.
Os mecanismos que se encontram na subjacência da
atrofia muscular têm sido muito discutidos em vários
fora, dado este quadro encontrar-se associado a
várias patologias, desde as insuficiências vasculares, a
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

processos infeciosos, a neoplasias8... Efetivamente, e
segundo Larsson e colegas20 , mantêm-se em aberto
as hipóteses que consideram a existência da perda
acentuada de proteínas e da massa muscular, num
membro sem carga, devidas a um intenso
desequilíbrio entre as vias de síntese e de degradação
proteica, com alterações no padrão de expressão das
isoformas da miosina de cadeia pesada, a que
também não são estranhas a ativação de citocinas
como o TNF-α (tumor necrosis factor α/factor α de
necrose tumoral).
Relativamente às amplitudes articulares, o joelho
direito apresentava uma flexão de 124° e uma
extensão de 0°, na 6.ª semana, valores que se
mantiveram, praticamente, na 10.ª semana (126° de
flexão e 0° de extensão). Quanto ao joelho esquerdo,
os valores de flexão e extensão, à 6.ª semana, eram,
respetivamente, de 48° e menos (-) 6°. Na 10.ª
semana a flexão passou para 78° e a extensão para
menos (-)2°/(-)3°. Estes valores denotam uma
melhoria considerável, atendendo ao tipo de
intervenção efetuada – um ganho de 30° na flexão e
de 3-4° na extensão. Os valores registados, segundo
Tsai e colegas2, mostram ser satisfatórios para um
caso de abordagem proximal da tíbia, os quais, no
final do tratamento, deverão oscilar, em média, entre
os 95° e os 115° de flexão e 0° de extensão13,14.
Se seria previsível uma diminuição na amplitude do
movimento e nos graus de força, no membro sujeito à
cirurgia, no estudo efetuado por Beebe e col.19, foi
igualmente verificada uma diminuição em ambos os
membros, facto que não se constatou no presente
estudo, dado ter sido levado em conta aquilo a que os
autores, atrás mencionados, chamaram à atenção – a
recuperação deve ser bilateral e não somente focada
no membro intervencionado –, uma vez que, sendo a
distribuição do peso do corpo tendencialmente feita
sobre o membro não operado/são, sobretudo em
atividades de pé16, este poderá vir a sofrer um maior
desgaste, a nível das suas estruturas, se não
convenientemente preparado.
Quanto ao teste neurodinâmico, dado o mesmo ter
sido negativo em ambas as avaliações, podemos
concluir que, da intervenção efetuada, não resultou
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qualquer compromisso do nervo peronial /CPE.
Na 1.ª observação efetuada, relativa à postura, o
doente encontrava-se no leito, numa posição semisentada (Fowler), com respaldo posterior,
movimentando livremente a cabeça e os membros
superiores, bem como o membro inferior direito,
embora com menos liberdade, dada a situação do
membro controlateral.
Na 2.ª avaliação o utente já conseguiu estar numa
posição ortostática com apoio bilateral, verificandose – uma cifose cervical; uma atitude escoliótica
destroconvexa
dorsal
com
compensação
lombossacral sinistroconvexa; uma rotação lateral da
anca esquerda e um valgo do joelho homolateral. A
contribuir para esta postura, está o facto de o doente
ter que utilizar um par de canadianas para a sua
deambulação.
A marcha só foi possível avaliar na 2.ª observação
(10.ª semana). Tal como referido no último parágrafo,
o utente realiza a marcha com o auxílio de duas
canadianas, com carga parcial do membro inferior
esquerdo, o que leva a que este lado apresente uma
fase de apoio mais reduzida. A subida e descida de
escadas foi feita de uma forma não alternada.
KOOS
Os resultados relacionados com a aplicação desta
escala foram:
No parâmetro relacionado com as manifestações
tidas pelo doente (sintomas), obteve-se, na 1.ª
observação, a percentagem de 22,43%, contra
25,00% da segunda;
Quanto à dor, a mesma evoluiu de 25,00% para
30,3%, entre os dois momentos de avaliação;
No parâmetro relacionado com as atividades da vida
diária (AVD), obteve-se uma franca melhoria,
porquanto, na primeira avaliação, obteve-se 19,00%,
e na segunda 50,00%;
Relativamente ao desporto, em ambos os momentos
de avaliação, foi obtido o valor 0 (zero)%;
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Por último, e no que respeita à qualidade de vida,
observou-se uma melhoria entre os dois momentos –
de 0 (zero) % subiu para 15%.
Todos os resultados acima referidos encontram-se na
Tabela 2.
De acordo com esta avaliação os resultados deste
estudo mostram que, apesar das dificuldades
verificadas aquando da análise dos diversos
parâmetros, existe um défice moderado, atendendo
ao tempo decorrido de observação, o que nos leva a
prognosticar um resultado final mais razoável, a que
não deverá ser alheia a atitude assertiva por parte do
doente.
Como referido anteriormente, o utente obteve alta
inesperada por ordem médica, o que nos incapacitou
de realizar novas análises de todos os parâmetros
(14.ª semana), e de ter chegado a uma conclusão
mais precisa.

CONCLUSÃO
Este estudo pretendeu analisar a recuperação de um
caso de implantação de prótese total do joelho, após
excisão de um tumor na porção proximal da tíbia, e os
benefícios da Fisioterapia no pós-operatório.
Tendo em conta que os utentes, com tumores na
porção proximal da tíbia, têm um prognóstico mais
reservado do que os utentes com tumores na porção
distal do fémur, devido à necessidade de reinserção
do aparelho extensor do joelho, podemos classificar
estes resultados, apenas, como satisfatórios, de
acordo com o protocolo por nós seguido2 que dá esta
classificação quando o utente com amputação da
extremidade proximal da tíbia apresenta uma
amplitude articular de flexão do joelho <90° e um
grau de força muscular do quadricípite entre 3 e 4 –
pese o facto de não ter concluído a fisioterapia
proposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Como anteriormente relatado, este tipo de patologia
tem uma incidência rara, o que dificulta a recolha de
dados. Sendo a população portuguesa relativamente
pequena, mostra ser importante recolher toda a
informação possível sobre este tipo de casos.
A realização deste estudo mostrou ser um verdadeiro
desafio, dada a falta metodológica existente acerca do
tema e, sobretudo, a relação com a Fisioterapia, o que
constituem fatores limitativos. Por outro lado, foi-nos
dado verificar a pouca evidência clínica na atuação da
Fisioterapia, em casos de Oncologia.
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Notas

10. Reese, Bandy. Joint range of motion and muscle length testing
(2nd. ed.). St. Louis: Saunders, Elsevier; 2009.

1. A Direção Geral da Saúde institucionalizou a aplicação desta
escala, nas suas práticas clínicas, para mensurar a intensidade
álgica.
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Tabela 2 – Tabela Sinopse de Resultados.
1.ª Avaliação - 6ª semana

2.ª Avaliação - 10ª semana

10/10 (END)

7/10 (END)

Nos movimentos passivos de flexão e extensão, e nos de contração
excêntrica e concêntrica do quadricípite.

Nos movimentos de flexão e extensão
passiva, e de contração excêntrica e
concêntrica do quadricípite.

Intensidade Dolorosa

4/10 (END) em repouso.

3-2/10 (END) em repouso.
Sensibilidade
(relativamente ao membro
controlateral)

Força Muscular

Táctil: QQ.SS. da coxa s/ alterações.
QQ.II. da coxa e QQ.SS. da perna – diminuição, c/ maior evidência
nos QQ. mediais. QQ.II. da perna – diminuição mais atenuada.
Térmica e Álgica: QQ.SS. da coxa s/ alterações.
QQ.II. da coxa e QQ.SS. da perna – hipersensibilidade c/ maior
evidência nos QQ. mediais.
Q.I.L. da perna – s/ alterações.
Q.I.M. da perna – ligeira hipersensibilidade.
Propriocetiva – s/ alterações. Contudo, a indicação do toque foi
menos evidente.
Quadricípite
1.ª Avaliação:

Isquiotibiais

Direito: 5
Esquerdo: 3+

1.ª Avaliação:

2.ª Avaliação:

Direito: 5
Esquerdo: 2

Direito: 5
Esquerdo: 3
Esquerda

Direita

53 cm

46 cm

52 cm

46 cm

A meio da rótula

50 cm

48 cm

48 cm

48 cm

5 cm abaixo do ângulo
inferior da rótula

42 cm

39 cm

40 cm

39 cm

29 cm

24 cm

26 cm

24 cm

Flexão

48°

Extensão

-6°

Teste Neuronal do Peronial/Fibular

Negativo

Postura

1.ª avaliação:

Marcha

Direita

5 cm acima do bordo
superior da rótula

5 cm a cima do maléolo
medial
Amplitude Articular
do
Joelho

124°
0°

78°

126°

-2°

0°

Negativo
2.ª avaliação:

O doente encontra-se no leito, numa posição semi-sentada (Fowler),
com respaldo posterior, movimentando livremente a cabeça e os
membros superiores, bem como o membro inferior direito, embora
com menos liberdade, dada a situação do membro controlateral.

O doente já consegue uma posição
ortostática com apoio. Apresenta – uma
cifose cervical; uma atitude escoliótica
destroconvexa dorsal com compensação
lombossacral
sinistroconvexa;
uma
rotação lateral da anca esquerda e um
valgo do joelho homolateral.

1.ª avaliação:

Realiza marcha com auxílio de 2
canadianas com carga parcial no membro
esquerdo. Sobe e desce escadas de
forma não alternada.

Sem marcha

Escala KOOS

Salutis Scientia –

2.ª Avaliação:

Direito: 5
Esquerdo: 2+

Esquerda
Perimetria

Mantiveram-se,
sensivelmente,
os
mesmos resultados da avaliação inicial,
c/ diminuição (?) da hipersensibilidade e
melhoria da propriocetividade.

Sintomas: 22.43%
Dor: 25%
AVD: 19.24%
Desporto:
0%
Revista de Ciências
da Saúde
da ESSCVP
Qualidade de vida: 0%
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Os maus tratos infantis são uma realidade preocupante da atualidade, pelo que a análise dos fatores subjacentes à
sua ocorrência se revela imprescindível na compreensão do fenómeno e, consequentemente, para o
estabelecimento de estratégias de intervenção. Os dados a nível nacional apontam para que a maioria dos
agressores correspondem a pais/cuidadores. Desta forma, a implementação de intervenções centradas no modelo
de Parceria de Cuidados manifesta-se fundamental considerando o contexto de prestação de cuidados de Saúde
Infantil e Pediatria. Assim, o estudo dos fatores associados à implementação deste modelo em situações de maus
tratos infantis revela a sua pertinência, pelo que se definiu como objetivo compreender as questões associadas à
implementação de intervenções baseadas na Parceria de Cuidados a pais/cuidadores suspeitos de maus tratos numa
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIPed).
Recorreu-se a uma metodologia qualitativa, através do método de Delphi com aplicação de um questionário misto
sujeito a análise de conteúdo, destinado a um grupo de peritos a exercerem funções numa UCIPed, de um hospital
da Grande Lisboa.
Pela análise dos dados, verificou-se que a presença de pais/cuidadores suspeitos de maus tratos numa UCIPed
influencia as intervenções centradas na Parceria de Cuidados, no entanto, a maioria dos inquiridos discorda que
esse facto gera sentimentos, comportamentos ou atitudes que comprometem a qualidade dos cuidados. Deste
modo, infere-se como limitação o reconhecimento de que a dificuldade no estabelecimento destas intervenções
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influencia a qualidade dos cuidados de Enfermagem no âmbito da Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria.
Child abuse is nowadays a worrying reality, therefore the analysis of the underlying factors to its occurrence is essential
to understand the phenomenon and, consequently, to establish intervention strategies. National data estimate that
most of the perpetrators are parents/caregivers. The implementation of interventions centred in the Care Partnership
model is fundamental, considering the context of child and pediatric care. Thus, the study of the factors associated to
the implementation of this model in situations of child abuse reveals its pertinence, so the aim of this work was to
understand the questions associated to the implementation of interventions based on the Care Partnership to
parents/caregivers suspected of mistreating in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU).
A qualitative study was carried out, through the Delphi methodology using a mixed questionnaire subject to content
analysis, applied to a group of experts that worked in a PICU of a hospital in the Lisbon area.
The results showed that the presence of parents/caregivers suspected of child abuse in a PICU, influences the
interventions centered in the Care Partnership. However, the majority of those inquired disagree that it generates
feelings, behaviours or attitudes that could compromise the quality of care. Thus, there is a limitation in recognizing
that the difficulty in establishing these interventions influences the quality of Nursing care in the scope of Child Health
Nursing and Pediatrics.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; parceria de cuidados; maus tratos infantis; pais/cuidadores.
KEY WORDS: Nursing; partnership care; child abuse; parents/caregivers.
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INTRODUÇÃO
Os maus tratos infantis definem-se como 'qualquer
ação não acidental que comporte abuso (emocional,
físico ou sexual) ou omissão (emocional ou física) para
uma criança, menor de dezoito anos, perpetrada pelo
seu progenitor ou cuidador principal, por outra
pessoa ou qualquer instituição, e que ameace o
desenvolvimento adequado da criança' 1(p. 29). A sua
tipologia é variada, percorrendo a incapacidade para
satisfação das necessidades básicas da criança/jovem
até à manifestação de consequências físicas,
emocionais e psicológicas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

maus tratos infantis revelam na atualidade uma
expressão preocupante, sendo que 25% de todos os
adultos relatam ter sofrido de abusos físicos quando
crianças. Deste modo, foi traçado como objetivo
'eliminar a violência contra crianças (...) até
2030.'2(p.V), através da implementação de políticas de
saúde sensíveis à evidente necessidade de
identificação, apoio e orientação às crianças/jovens e
suas famílias sujeitas a maus tratos2.
Em Portugal, a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV) também evidencia esta realidade. Em
2017, o número de vítimas crianças e jovens (até aos
17 anos) foi de 810, o que significa que em média, por
dia, duas crianças foram reportadas vítimas de maus
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tratos3.
São vários os autores que nomeiam os fatores de
risco para a ocorrência de maus tratos infantis.
Amplamente descritos na literatura, embora possam
diferenciar-se apenas na terminologia, Magalhães4
divide-os em fatores individuais do abusador e vítima,
fatores do contexto restrito referentes à família e, por
último, os fatores do contexto alargado, relacionados
com a estrutura sociocultural. É importante
compreender que a existência de fatores de risco por
si só, não define a efetivação de maus tratos, mas sim
a probabilidade da sua ocorrência5. Como tal, revelase fundamental analisá-los em cada caso, de forma a
orientar intervenções específicas e individualizadas
face aos fatores identificados.
Ao analisar a multiplicidade dos fatores subjacentes a
este fenómeno complexo e multifacetado, com
repercussões
negativas
no
crescimento
e
desenvolvimento infantil5, objetiva-se que a maioria
dos agressores corresponde a pais/cuidadores, sendo
que referente ao ano de 2016, 54,1% dos casos de
maus tratos infantis reportados, correspondem ao
pai/mãe como agressor6. Face a esta realidade, a OMS
traçou como objetivo o desenvolvimento de
relacionamentos seguros, estáveis e protetores entre
as crianças e os seus progenitores2.
Outro dos aspetos a ter em conta face à problemática
dos maus tratos infantis, relaciona-se com o impacto
que estes têm na vida de uma criança/jovem.
Segundo Teixeira7, as crianças/jovens maltratados
tendem a manifestar 'alterações de comportamento,
elevado risco de delinquência, baixa auto-estima,
dificuldade no relacionamento social e baixas
expectativas de vida'7(p. 65). Estes aspetos, devem ser
considerados e direcionadas intervenções desde o
primeiro contacto com as crianças/jovens e suas
famílias, de forma a minimizar as repercussões na vida
e qualidade de vida.
Avaliando o âmbito de atuação do Enfermeiro
Especialista em Saúde Infantil e Pediatria (EESIP), que
compreende a prestação de cuidados de ´nível
avançado com segurança e competência à
criança/jovem saudável ou doente`8(p. 3), com
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

intervenções centradas no modelo de Parceria de
Cuidados9 com a criança/jovem e sua família em
qualquer contexto, sendo o cerne da sua intervenção
o de promover o mais elevado estado de saúde
possível8. A atuação destes profissionais e os demais
que trabalham na área de Pediatria, tem como áreas
de atuação particular, a deteção precoce e
encaminhamento de situações que possam afetar de
forma pejorativa a vida ou a qualidade de vida da
criança/jovem, onde se enquadram as situações de
risco e violência8.
O modelo de Parceria de Cuidados desenvolvido por
Casey15 emerge da premissa de que ninguém conhece
melhor as crianças do que os pais, pelo que o
desenvolvimento deste modelo centra-se nas
competências parentais, com a valorização do
conhecimento e dinâmica intrafamiliar. A sua base,
cinge-se à negociação e responsabilidade partilhada
e, o enfermeiro surge como apoio e ensino, focando
as suas intervenções na identificação das
necessidades e desejos da criança/jovem e sua
família, o que pressupõe uma relação de confiança e
respeito mútuo.
Este
modelo encontra-se
intimamente ligado a conceitos como a parentalidade
positiva e vinculação segura, que o enfermeiro deve
considerar no seu panorama de cuidados, através da
avaliação e da promoção de competências
relacionadas com estes aspetos9.
Considerando a imperiosidade das intervenções
centradas na Parceria de Cuidados em contexto de
Saúde Infantil e Pediatria (Ordem dos Enfermeiros OE),8 manifesta-se importante compreender questões
associadas à implementação destas intervenções,
como forma de percecionar a sua influência na
qualidade dos cuidados prestados à criança/jovem
vítima de maus tratos.
Este facto leva-nos a refletir acerca dos sentimentos
que o enfermeiro enfrenta ao lidar com
pais/cuidadores suspeitos de infligirem maus tratos10,
ao mesmo tempo que assume a responsabilidade e
dever de prestar cuidados, abstendo-se de juízos de
valor, segundo o estatuído no seu Código
Deontológico. Assim, compreende-se a necessidade
emergente do estudo das questões intrínsecas à
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implementação de intervenções centradas na Parceria
de Cuidados nas situações de maus tratos infantis,
considerando a imperiosidade das intervenções neste
contexto de prestação de cuidados, de forma a
promover a prestação de cuidados de excelência que
favorecem o máximo bem-estar possível da
criança/jovem e sua família.

METODOLOGIA
Como metodologia da presente investigação, foi
realizado um estudo qualitativo, através do método
de Delphi11 com aplicação de um questionário sujeito
a análise de conteúdo. Recorreu-se a esta
metodologia, com o objetivo de estruturar o processo
de comunicação de um grupo de indivíduos, tratados
como um todo, para que se possibilite trabalhar
temas complexos, como é o caso dos maus tratos
infantis. A amostra abrange um grupo de pessoas
consideradas como especialistas, pelo conhecimento
e experiência em determinada área11. Compreende
sete fases, sendo elas, a determinação e formulação
de questões, seleção de especialistas, formulação do
primeiro questionário, análise de respostas,
formulação do segundo questionário, formulação de
terceiro questionário (se necessário) e elaboração do
relatório final.
Com o início deste estudo, foi aplicado o primeiro
questionário contemplando as primeiras quatro fases
da metodologia, a um grupo de peritos, de forma
anónima selecionados como enfermeiros especialistas
e enfermeiros chefes de equipa, a exercerem funções
numa UCIPed de um hospital da Grande Lisboa. Foi
selecionada esta amostra considerando os chefes de
equipa que possuíam pelo menos 10 anos de
experiência sendo uma referência no seio da equipa
pelas suas competências e elevado nível de
adaptabilidade a quem se pode recorrer na gestão de
uma situação complexa, indo ao encontro dos
requisitos do método de Delphi e da definição de
perito de Benner12. E os enfermeiros especialistas,
uma vez que se encontram dotados de conhecimento
especializado na área, 'demonstrando níveis elevados
de julgamento clínico de tomada de decisão'13(p. 2),
indo novamente ao encontro do pretendido na
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

amostra do método de Delphi. Considerou-se esta
amostra com o objetivo de facilitar a formação de
opinião da equipa e identificar as necessidades
subjacentes a esta problemática.
O instrumento utilizado foi um questionário misto que
compreendia cinco questões de resposta fechada,
construídas através de uma escala de Likert e uma
questão de resposta aberta, tendo sido aplicado
através de suporte escrito, com apresentação prévia
do documento aos peritos14, aplicado entre os meses
de novembro e dezembro de 2017. Dos oito peritos
selecionados, houve uma adesão de 100% ao
preenchimento dos questionários.
A salientar que este estudo terá um contínuo, para
contemplar todas as etapas da metodologia e, deste
modo, elaborar um relatório final com as devidas
conclusões.

RESULTADOS
Análise das questões de resposta fechada
Da análise das questões de resposta fechada, verificase que 87 % dos peritos identifica os maus tratos
infantis como uma realidade na UCIPed (Figura 1). A
mesma percentagem concorda ou concorda
totalmente que, por vezes, estas crianças/jovens são
acompanhadas por pais/cuidadores suspeitos de
maus tratos na UCIPed (Figura 2).
Face a este acompanhamento, 62% dos inquiridos
concorda ou concorda totalmente com a sua
influência nas intervenções centradas na Parceria de
Cuidados, enquanto 38% discorda ou não tem opinião
(Figura 3).
No entanto, 74% evidencia discordar totalmente/
discordar que a presença de pais/cuidadores gera
sentimentos, comportamentos e atitudes que
comprometem a qualidade dos cuidados, enquanto
13% refere não ter opinião e a mesma percentagem
refere concordar (Figura 4).
Relativamente à reflexão da problemática em questão
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contribuir para a promoção do máximo bem-estar da
criança/jovem vítima de maus tratos, 87% dos
inquiridos concorda ou concorda totalmente com esta
premissa (Figura 5).

Análise da questão de resposta aberta
Na análise da questão de resposta aberta foram
estabelecidas três categorias como sentimentos,
atitudes e necessidades. Na categoria relativa aos
sentimentos, quatro peritos identificam face à
problemática, revolta, impotência, angústia, raiva,
pena, injustiça e dificuldade na relação empática com
pais/cuidadores. Na categoria das atitudes, dois dos
inquiridos
salientam
a
dificuldade
na
articulação/colaboração com os pais/cuidadores na
prestação de cuidados, bem como deficit na
informação disponibilizada. Apenas um perito referiu
como necessidade espaço para momentos de partilha
de sentimentos e emoções com a restante equipa
multidisciplinar. Um dos peritos inquiridos não
apresentou nenhum comentário nesta questão
(Figura 6).

DISCUSSÃO
Os enfermeiros que lidam com estas situações podem
experimentar sentimentos de angústia, impotência e
sofrimento
emocional
no
contacto
com
pais/cuidadores suspeitos de maus tratos infantis10.
Estes sentimentos que o profissional experimenta,
aliam-se à responsabilidade e dever que assume em
prestar cuidados, abstendo-se de juízos de valor,
segundo o imperativo ético do seu código
deontológico. Mediante esta premissa, em que o
enfermeiro deve manter o seu lado profissional
descentrando-se das suas emoções na prestação de
cuidados, surge então a pertinência deste estudo em
contexto de UCIPed, onde se encontram
crianças/jovens vítimas de maus tratos, que carecem
de cuidados altamente especializados, pela gravidade
da sua situação clínica.
Emerge a necessidade de induzir nos enfermeiros,
que vivem esta realidade, o cultivo da sensibilidade
que dá relevo a aspetos como o reconhecimento de
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

sentimentos que conduzem à auto-aceitação,
dotando-os de ferramentas que os tornam mais
autênticos, genuínos e sensíveis aos outros, que se
coaduna com os fatores de cuidar citados por
Watson15. A tomada de consciência das emoções
provocadas na prestação de cuidados face aos maus
tratos infantis favorece a adoção de um sistema de
prestação de cuidados baseado nos valores humanos
e, na preocupação efetiva pelo bem-estar do outro
que só é possível no reconhecimento dos próprios
sentimentos15. Além deste aspeto, e reconhecendo
como essencial as intervenções baseadas na Parceria
de Cuidados em contexto de Saúde Infantil e
Pediatria, podemos refletir acerca das dificuldades
que o enfermeiro enfrenta no estabelecimento dessa
parceria com os pais/cuidadores suspeitos de maus
tratos, pelo que se revela imperatória a compreensão
da realidade onde cada família está inserida, o que
facilita o processo de 'lidar melhor com os
sentimentos que emergiram, o que possibilita um
cuidado digno e respeitoso à criança e sua família' 10(p.
149). Outro aspeto a considerar, relaciona-se com o
impacto que os maus tratos têm na vida de uma
criança/jovem e das suas consequências na vida e
qualidade de vida. Neste sentido, devem ser
consideradas e direcionadas intervenções de modo a
minimizar repercussões futuras. Os profissionais que
vivenciam este contexto detêm um papel
fundamental uma vez que, trabalhando em parceria,
encontram-se sensíveis para a identificação e
mobilização de recursos de suporte para a gestão do
bem-estar da criança/jovem e sua família16.
Em suma, o enfermeiro que lida com os maus tratos
infantis deve possuir um autoconhecimento que lhe
permita gerir as suas idiossincrasias, assim como
evidencia a OE16 e, deste modo, detendo uma elevada
consciência de si, presta cuidados isentos de juízos de
valor, o que possibilita a excelência dos cuidados em
Enfermagem no âmbito da Saúde infantil e Pediatria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o início deste estudo, é percetível que a presença
de pais/cuidadores suspeitos de infligirem maus
tratos infantis na UCIPed influencia as intervenções ao
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nível da Parceria de Cuidados, assim como os
inquiridos salientaram no questionário. No entanto, a
maioria dos peritos discorda que este facto gere
sentimentos, comportamentos ou atitudes que
comprometem a qualidade dos cuidados à
criança/jovem e sua família. Face a esta interpretação,
concluiu-se que há uma gestão da equipa para que os
cuidados diretos prestados à criança/jovem não sejam
comprometidos, não havendo o reconhecimento de
que, a dificuldade no estabelecimento de
intervenções centradas no modelo de Parceria de
Cuidados, influencia a qualidade dos cuidados de
Enfermagem no âmbito da Saúde Infantil e Pediatria.
Considera-se importante o desenvolvimento deste
estudo no futuro, através do desenrolar das restantes
fases do método de Delphi, de modo a compreender
a opinião do grupo e identificar necessidades tendo
em conta a melhoria da qualidade dos cuidados.
Evidencia-se a necessidade de aprofundar questões
relacionadas com o facto da dificuldade identificada,
no estabelecimento de uma Parceria de Cuidados em
situações de maus tratos infantis, se encontrar
relacionada com o comprometimento da qualidade
dos cuidados de Enfermagem, uma vez que não existe
esta perceção na equipa de saúde.
Além disso, salienta-se que a experiência profissional
permite 'uma compreensão profunda da situação
global' 12(p. 59) e, deste modo, o entendimento de um
problema de forma direta, aliando-se à formação
complementar na área e ao autoconhecimento,
revelam-se aspetos que contribuem para a conquista
da maturidade emocional, que fornece um maior
equilíbrio numa apropriada resposta de cuidados em
casos de maus tratos infantis.
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Figura 1 – Realidade dos maus tratos na UCIPed.
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Figura 2 – Acompanhamento de crianças/jovens vítimas de maus tratos
na UCIPed por pais/cuidados suspeitos de maus tratos
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Figura 3 – Influência nas intervenções centradas na Parceria de
Cuidados a pais/cuidadores suspeitos de maus tratos.
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Figura 4 – Sentimentos, comportamentos e atitudes gerados na equipa
face à presença pais/cuidadores suspeitos de maus tratos.
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Figura 5 – Contributo da reflexão acerca dos maus tratos infantis para a
prática
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Figura 6 – Resultados questão resposta aberta.
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O contributo do enfermeiro na decisão da equipa de
saúde de não reanimação
The contribution of the nurse in the decision of the health team of nonresuscitation
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A evolução da tecnologia e da ciência tem tornado possível o prolongamento da vida de uma Pessoa com doença
irreversível e prognóstico reservado. Esta evolução traz o risco de aplicação de tratamentos desproporcionais,
quando deixa de existir benefício para a pessoa.
Para evitar o risco de futilidade de tratamentos surge então a necessidade da criação de um novo termo, Decisão de
Não Reanimação (DNR), que orienta os profissionais de saúde a não realizarem manobras de reanimação
cardiorrespiratória, em cenários em que tal procedimento não constitui alteração ao rumo da doença, poupando
assim a Pessoa a sofrimento desnecessário.
Devido às questões de fim de vida, surgem vários dilemas éticos entre os profissionais de saúde, onde os princípios
bioéticos de Respeito pela Autonomia, Beneficência, Não-Maleficência e Justiça nem sempre são respeitados. O
enfermeiro deve garantir que esses princípios e direitos da Pessoa sejam respeitados ao longo da vida, mas também
no processo de morte.
Vários estudos comprovam que as perspetivas dos enfermeiros nas questões de fim de vida não são valorizadas.
Denotam também a importância da participação do enfermeiro na tomada de decisões por serem os profissionais
que estão na linha da frente, nos cuidados à pessoa em fim de vida.
Sendo a morte uma inevitabilidade e uma temática tão sensível, é importante refletir sobre o papel do enfermeiro
na DNR, sendo o objetivo geral deste trabalho rever os últimos estudos associados ao contributo do enfermeiro na
decisão de não reanimação da equipa de Saúde.
The evolution of technology and science enabled the extension of life time of individuals with irreversible diseases and
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reserved prognosis. This evolution entails the risk of applying disproportionate treatments, when there is no benefit to
the person.
In order to avoid the risk of futility of treatment, a new term - Non-Resuscitation Decision (NRD) – was created to guide
health care workers not performing cardiorespiratory resuscitation maneuvers, when such procedure does not
constitute a change in the path of disease, thus sparing the person of unnecessary suffering.
Due to the end-of-life issues, several ethical dilemmas arise among health care workers, once bioethical principles of
Respect for Autonomy, Beneficence, Non-Maleficence and Justice are not always respected. The nurse must ensure that
these principles and rights of the person are respected not only throughout life, but also in the process of death.
Studies have shown that nurses perspectives on end-of-life issues are not considered. The participation of nurses in
decision making is essential since they are the professionals who are at the forefront of caring at the end-of-life.
As death is an inevitable and fragile issue, it is important to reflect the role of the nurse in NRD. Therefore, the general
aim of this work is to review the latest studies associated with the contribution of the nurse in the decision of the health
team in non-resuscitation.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; cuidados em fim de vida; ética; tomada de decisão; decisão de não reanimação.
KEY WORDS: Nursing; end of life care; ethics; decision-making; non-resuscitation decision.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, com o progresso da
tecnociência, tornou-se possível prolongar a vida de
uma Pessoa portadora de doença irreversível e com
prognóstico reservado, alterando o paradigma da
morte e a perceção da sociedade, focada na cultura e
na religião, face às questões de fim de vida1,2.
Sendo os cuidados de fim de vida, um assunto
delicado, as Pessoas doentes, famílias, enfermeiros e
médicos tendem a atrasar ou adiar as conversas
sobre o prognóstico e as opções de tratamento de fim
de vida, podendo levar à implementação de
tratamentos desnecessários, ou seja, à obstinação
terapêutica. A obstinação terapêutica consiste no uso
e manutenção de procedimentos diagnósticos ou
terapêuticos, não eficazes na sobrevida da Pessoa ou
na melhoria da qualidade de vida, possibilitando o
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

prolongamento da vida, causando, frequentemente,
sofrimento para a Pessoa e seus familiares, tornando
o final de vida num momento solitário e doloroso2,3-6.
Devido à concentração nos aspetos médicos e nos
cuidados de saúde, os cuidados de fim de vida ficam
sujeitos muitas vezes à prática da distanásia, ou seja,
a tratamentos fúteis e inúteis, que visam a cura e não
têm qualquer benefício para a Pessoa na fase
terminal, prolongando o processo de morrer,
causando sofrimento, dor e agonia para a Pessoa e
para a sua família7-9.
A distanásia é a antítese da eutanásia. Enquanto a
primeira prolonga os tratamentos até ao irrazoável e
a qualquer custo, a segunda tem por finalidade levar
à retirada da vida do ser humano por considerar a
prática como uma ação humanista, à pessoa ou à
sociedade. Em contrapartida, a ortotanásia consiste
na morte no seu tempo natural, na aceitação da
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mesma como parte da vida e não como doença a ser
curada. É morrer “bem” e humanamente, tendo
como foco a dignidade humana e o bem-estar da
pessoa em fim de vida8,10.
Os enfermeiros, em conjunto com outros
profissionais de saúde, são “peças-chave” na
preservação da dignidade da Pessoa em fim de vida,
uma vez que os mesmos são os principais
intervenientes no contacto com a pessoa e sua
família. Os enfermeiros podem identificar situações
em que não estejam a ser respeitados os princípios
bioéticos e os direitos da Pessoa podendo intervir
proporcionando à pessoa, segurança e humanidade,
nos cuidados de fim de vida2,8.
O enfermeiro tem o dever de garantir que os direitos
e a dignidade das pessoas que necessitam dos seus
cuidados sejam respeitados em vida e ao longo do
processo de morte. Por ser um profissional detentor
de conhecimento científico e também aquele que
mais tempo passa com a Pessoa e respetiva família,
cabe-lhe saber ouvir e esclarecer as pessoas e seus
familiares acerca das suas opções ao longo do
processo de final de vida. Têm o dever de garantir
que os desejos da Pessoa sejam respeitados e que a
Pessoa detenha o controlo dos cuidados que recebe
em vida, quando este não for mais capaz de os
expressar. O enfermeiro advoga sobre os direitos da
pessoa doente e na sua defesa para o cumprimento
da sua última vontade11-13. Ao refletir sobre estes
aspetos, evidencia-se como fundamental a integração
e valorização da opinião do enfermeiro na decisão
dos cuidados de saúde à Pessoa em fim de vida.
Ao falar-se de final de vida, pressupomos uma
paragem cardiorrespiratória (PCR) e, segundo o
princípio básico da reanimação, todas as vítimas de
uma PCR devem ser reanimadas, a menos que haja
uma decisão prévia para não reanimar, ou seja, exista
uma Decisão de Não Reanimação (DNR). Esta decisão
é baseada no contexto e situação da Pessoa com
doença terminal ou incurável e define que, em caso
de paragem cardio-respiratória, não se deverão
tomar medidas de ressuscitação, uma vez que não
existem quaisquer procedimentos que visem a cura.
Nesse caso, estaríamos a ser cúmplices no prolongar
do desconforto da Pessoa doente1,14-16.
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

Sendo a Decisão de Não Reanimação (DNR) um
aspeto de extrema importância nos cuidados de
saúde à Pessoa em fim de vida, os enfermeiros devem
ter voz ativa e um papel determinante para a
implementação da DNR. Uma vez que na realidade e
de modo transversal a tomada de decisão é efetuada
em exclusivo pelas equipas médicas2,17.
O enfermeiro tem o dever de garantir o respeito pela
vontade da Pessoa e proporcionar, ao mesmo tempo,
o máximo de conforto.
Segundo Kolcaba, teórica norte-americana de
Enfermagem, docente de Enfermagem e autora da
Teoria do Conforto, a construção do conforto exige
aos profissionais de saúde, e principalmente aos
enfermeiros, que reduzam o desconforto das pessoas
doentes. Para isso, esta teoria descreve Enfermagem
como o processo de avaliação intencional das
necessidades de conforto da Pessoa. Para dar
resposta a essas mesmas necessidades deve delinearse um plano de cuidados com medidas para satisfazer
essas necessidades e com reavaliações dessas
medidas, de forma a possibilitarem uma comparação
da sua eficácia face ao início14,15.
O conforto é pensado como área de interesse para a
profissão de Enfermagem. Para Kolcaba, o conforto
existe quando estão satisfeitas as necessidades
básicas relativas ao alívio, calma e transcendência. O
alívio é o estado em que uma necessidade foi
satisfeita, é fundamental para que a Pessoa
restabeleça o seu funcionamento habitual; a
necessidade de calma é um estado de satisfação,
necessário para um desempenho eficiente; e a
transcendência é o estado no qual cada Pessoa se
sente com competência ou potencial para planear,
controlar e resolver os seus problemas14,15.
Um estudo realizado em cinco países identificou que
as perspetivas dos enfermeiros sobre os objetivos de
tratamento das pessoas em fim de vida, não foram
valorizadas, levando os mesmos ao silêncio sobre as
preocupações éticas que interferem com o seu
trabalho. Os resultados evidenciam ainda que os
enfermeiros e os médicos trabalham em paralelo,
mas que são minimamente interativos entre si,
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possibilitando, assim, poucas oportunidades de
colaboração para o enfermeiro na DNR1,4,17.
O médico tem a carga emocional e psicológica de
tomar a Decisão de Não Reanimar, sendo que, o
enfermeiro tem a carga emocional e psicológica de
implementar essa decisão, tomada por outro e sem o
seu parecer4,17.
Os enfermeiros consideram que as pessoas
beneficiariam da sua participação nas tomadas de
decisão, no entanto, o consenso sobre quem deve
estar presente na decisão de suspensão ou não de
tratamentos fúteis com vista ao prolongamento da
vida, não é ainda unânime1,4,12,13,16,17.
Em Portugal, tal como noutros países, está definido
que estas decisões são tomadas no âmbito de uma
equipa multidisciplinar constituída por enfermeiros,
médicos, psicólogos, advogados, com toda a restante
equipa que acompanha a Pessoa em fim de vida
(auxiliares de ação médica, fisioterapeutas, …), bem
como, a sua família ou representantes. Assim,
podemos constatar, na prática, que a DNR deve ser
um processo aberto de tomada de decisão e que
embora o consenso seja alcançado, não é certo que
este consenso seja sempre uma boa solução do ponto
de vista das pessoas e suas famílias18,19.
As estruturas hierárquicas nos cuidados de saúde
impossibilitam muitas vezes a participação dos
enfermeiros na DNR e consequentemente a
possibilidade de influenciar a decisão, mesmo tendo
em conta a experiência e envolvimento do
enfermeiro com a Pessoa e família14. Esta prática
comum faz com que os enfermeiros sintam que não
possuem voz ativa, sendo esse facto fonte de
sofrimento moral por parte desses profissionais17.
Verifica-se em diferentes países que existe falta de
comunicação entre os profissionais de saúde, criandose uma maior dificuldade na implementação de
medidas a serem aplicadas às pessoas em final de
vida, assim como na compreensão das suas
necessidades1,4,12,13,16,17.
O objetivo geral deste trabalho foi rever os últimos
estudos associados ao contributo do Enfermeiro na
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

decisão da equipa de saúde de não reanimação.
Pretendeu-se com esta revisão despertar os leitores
para as questões associadas aos cuidados em final de
vida e refletir sobre elas para que o enfermeiro possa
ser um profissional perfeitamente provido de todas as
capacidades e conhecimento de intervenções
centradas nas pessoas e suas famílias, objetivando os
melhores cuidados durante esta etapa da vida20.

METODOLOGIA
A presente revisão de literatura foi realizada a partir
da pesquisa nas bases bibliográficas CINAHL
Complete, MEDLINE Complete e MedicLatina.
As palavras-chave usadas foram: Enfermagem,
cuidados em fim de vida, Ética, tomada de decisão e
decisão para não reanimar, sendo as mesmas
utilizadas em Português, Inglês e Espanhol.
Efetuou-se a validação dos melhores descritores no
MeSH e elaborou-se a seguinte equação de pesquisa:
[[(DNR) OR (end of life care) OR (Decision not to
revive)] AND (CPR) AND (Ethic) AND (Nurs*)].
Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: artigo
escrito em Inglês, Português e Espanhol; artigos
publicados há menos de cinco anos; sobre
Enfermagem; texto completo disponível e artigos de
acesso aberto.
Dos 120 artigos encontrados, apenas 45 estavam
disponíveis para consulta em texto integral. Destes,
excluíram sete artigos por se encontrarem repetidos,
21 por não integrarem os critérios de inclusão,
ficando assim 17 artigos para a execução desta revisão
de literatura.

Tomada de decisão de não reanimação
A Medicina evoluiu muito ao longo dos tempos e com
essa evolução surgiram tratamentos de suporte de
vida que visam prolongar o fim de vida. No entanto,
quando estamos na presença de uma Pessoa com
doença incurável ou terminal, esses tratamentos
poderão, por vezes, ser considerados fúteis.
Entendem-se tratamentos fúteis como aqueles que
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´não trarão melhorias de saúde ao paciente, ao seu
bem-estar, ao seu conforto ou prognóstico`7(p. 21).
Nestes casos, a estratégia mais adequada será a
integração da Pessoa no contexto de Cuidados
Paliativos, uma vez que o principal objetivo dos
Cuidados Paliativos, é providenciar qualidade de vida,
a pessoas com diagnóstico de doença terminal, assim
como, apoiar as respetivas famílias14,16.
Existindo evidências de uma elevada taxa de
mortalidade, em pessoas com doença terminal
sujeitas
a
manobras
de
reanimação
cardiorrespiratória, existiu a necessidade da criação
de um novo termo, a Decisão de Não-Reanimação
(DNR)14,15.
Esta Decisão é uma ordem que orienta os
profissionais de saúde, responsáveis pelo cuidado a
estas pessoas, a não realizarem manobras de
ressuscitação cardiorrespiratória em caso de paragem
cardíaca ou respiratória, uma vez que a Reanimação
Cardiopulmonar (RCP), no caso de uma pessoa com
doença terminal, não alterará o rumo da doença,
prevenindo assim sofrimento desnecessário2,14,15.
A implementação da DNR não limita os cuidados de
saúde e de conforto, pois as pessoas sujeitas a DNR
continuam a receber fluídos intravenosos, medicação
para conforto e alívio da dor, antibióticos e outros
cuidados paliativos. Continuam a ser aplicadas
terapêuticas focadas na patologia e efetuados
cuidados diferenciados numa perspetiva holística,
tendo em conta o bem-estar da Pessoa e família2,9,15.
Para a DNR, existe a necessidade de envolvimento de
uma equipa multidisciplinar do Conselho de Ética
composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e
advogados, mas também, toda a equipa de trabalho
que acompanha a Pessoa com doença terminal ou
incurável19.
Existem quatro dimensões a ter em conta na DNR :
18

´1 - Dimensão Clínica – a DNR deve ser tomada tendo
em conta: diagnóstico; prognóstico; tempo de
paragem cardiorrespiratória que decorre até à
chegada da equipa de emergência; sobrevida da
pessoa; qualidade de vida;
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

2 - Dimensão Ética – a Decisão de Não Reanimar deve
ter em consideração: a idade da pessoa; evitar
sofrimento humano; evitar a distanásia e futilidade
terapêutica; Decisão do doente; Decisão da família;
dignificação da morte; envolvimento da família na
tomada de decisão;
3 - Dimensão legal, ética e deontológica – deve ser
uma decisão tomada pela equipa multidisciplinar; não
deve ser confundida com eutanásia; deve fazer parte
da formação dos profissionais;
4 - Dimensão pessoal – existe ainda a referência a
uma tomada de decisão baseada num pressuposto da
formação pessoal´ 18 (p.34).
Na perspetiva de se obter uma tomada de decisão
favorável para todas as partes envolvidas no processo
de DNR é importante ter em conta a vontade da
Pessoa e da sua família, a sua situação clínica, o
prognóstico de doença terminal, os recursos
disponíveis e verificar se o indivíduo não beneficiará
com RCP2.
É de extrema importância ter em conta a existência
de requerimentos legais ou éticos que comprovem
que o uso da reanimação é um ato fútil para o
prognóstico da Pessoa em fim de vida, baseando a
prática em dados científicos, de modo a dissipar
dúvidas e demonstrando respeito pela dignidade da
Pessoa e dos profissionais de saúde que dela cuidam2.
A prescrição da DNR cabe ao médico, mas segundo
vários autores, a Pessoa em fim de vida e seus
familiares também tem uma palavra ativa na DNR.
Eticamente e segundo o código deontológico, o
médico não pode prescrever a DNR sem
conhecimento e aprovação da Pessoa e respetiva
família2,22.
As opiniões sobre a prescrição e discussão da DNR
não são unânimes, mas é transversal que o elemento
mais indicado para a tomada de decisão é o médico
assistente, uma vez que é o mesmo que determina o
diagnóstico e o prognóstico2.
Apesar de alguns autores apontarem para o
envolvimento dos enfermeiros, da restante equipa, da
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Pessoa doente e dos seus familiares, na ajuda da
tomada de decisão acerca da DNR, ela é, por vezes,
decidida unilateralmente pelo médico, como já
referimos anteriormente. Por último, a DNR
reconhece que a Pessoa se encontra na fase terminal
da sua vida2.

Perspetiva ética
A morte e o ato de morrer é um tema carregado de
emoções para todas as partes envolvidas, devido ao
sofrimento e angústia que acarreta e ao facto de se
tratar de um acontecimento complexo com contornos
misteriosos.
Com o avanço da tecnociência foi possível intervir
sobre a morte levando, por vezes, à racionalização e à
tomada de decisões individualistas dos aspetos
relacionados com o fim de vida, marginalizando-se
questões importantes como a dignidade humana e a
autonomia9,23.
Deste modo e perante a morte, qual o papel do
profissional de saúde no final de vida da Pessoa?
Esta é uma das questões à qual a Bioética pretende
ajudar a responder. Sendo uma ciência baseada no
conhecimento ético e biológico, a Bioética apoia e
orienta na tomada de decisão em questões como a
DNR, utilizando princípios e orientações baseadas na
dignidade humana e qualidade de vida 24.
O respeito pela Autonomia, Beneficência, Nãomaleficência e Justiça são os quatro princípios da
Bioética que servem de fio condutor na atuação ética
dos cuidados de saúde2,8.
O princípio do Respeito pela Autonomia refere que a
Pessoa tem direito à autodeterminação, em tomar
uma decisão sobre si mesma e sobre os cuidados que
deseja para si, podendo aceitar ou recusar
intervenções, tendo ao seu dispor a informação
necessária sobre as possibilidades ao seu alcance2.
Para possibilitar às pessoas que os seus desejos e
decisões sejam respeitados foi criada a diretiva
antecipada de vontade, designadamente sob a forma
de testamento vital. O testamento vital é um
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

documento no qual ´uma Pessoa maior de idade e
capaz, manifesta antecipadamente a sua vontade
consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos
cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja
receber, no caso de, por qualquer razão, se encontrar
incapaz de expressar a sua vontade pessoal e
autonomamente`24(p. 3728).
O princípio da Beneficência pressupõe fazer o bem ao
outro, permitindo cuidar da Pessoa e não da doença,
proporcionando conforto e alívio dos sintomas em
Pessoas em fim de vida e a recusa da obstinação
terapêutica2,4.
O princípio da Não Maleficência completa o princípio
da Beneficência, evitando causar dano, fazendo o
bem e responsabilizando o cuidador a não submeter a
pessoa a sofrimento desnecessário, que não
proporciona qualquer benefício à Pessoa em fim de
vida2.
Por fim, o princípio da Justiça que tem por base o
acesso equitativo da Pessoa a cuidados de saúde
diferenciados e de qualidade. Este princípio
apresenta-se como o mais complexo de todos, devido
à escassez de recursos em alguns países sendo, por
isso, um dos principais problemas éticos e biomédicos
da atualidade2.
O uso destes princípios não pressupõe uma
hierarquização, nem a utilização dos mesmos como
obstáculo para os avanços científicos, mas sim como
um guia de boas práticas na procura do melhor para a
Pessoa sem causar dano a si ou a terceiros2.
A sua aplicação nem sempre é fácil, podendo os
princípios entrarem em conflito perante dilemas
complexos. Para evitar uma tomada de decisão
incompleta é então importante a avaliação das
situações na perspetiva dos quatro princípios2.
A administração de tratamentos agressivos no final de
vida da Pessoa portadora de doença terminal foi
referida pelos enfermeiros como uma das situações
mais difíceis eticamente4.
Esta situação deve-se muitas vezes à falta de
comunicação entre médicos e enfermeiros, à ausência
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de pensamento crítico do enfermeiro e à aceitação
passiva da decisão médica, levando à ocorrência da
distanásia. De modo a evitar esta passividade, o
enfermeiro deve refletir sobre a lei, a deontologia, os
princípios bioéticos e a humanização na prestação de
cuidados12.
As principais causas para a não participação dos
enfermeiros na DNR são: a evasão por parte das
equipas de saúde na discussão do prognóstico e nas
opções de tratamento em fim de vida; a insuficiente
colaboração interdisciplinar; o receio dos problemas
legais que a DNR pode causar; os profissionais
sentirem como um fardo os problemas éticos
relacionados com a DNR; o medo de prejudicar
relacionamentos; a falta de continuidade nos
cuidados; a falta de tempo; os fatores individuais e
emocionais; as diferenças de perspetivas morais e
oportunidades
inadequadas
na
comunicação
1,4,6,20
enfermeiro-Pessoa em fim de vida
.
A DNR é um processo complexo carregado de
emoções tanto para os familiares como para os
profissionais de saúde, podendo levar à objeção de
consciência, necessitando, por isso, de uma
preparação prévia e da criação de diretrizes para
enfrentar questões éticas relacionadas com o tema2,10.
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
(CNECV) elaborou um parecer relativamente à DNR,
onde se refere que ´é ética a interrupção de
tratamentos desproporcionados e ineficazes, mais
ainda se causam incómodo ou sofrimento à Pessoa,
pelo que essa interrupção, ainda que vá encurtar o
tempo de vida, não pode ser considerada eutanásia` 18
p.(12).
É de extrema importância que os enfermeiros e
outros profissionais de saúde estejam bem
informados sobre a lei e a ética que envolve a morte e
o ato de morrer, bem como a cultura e as práticas
desenvolvidas na região onde desenvolvem a sua
atividade evitando, assim, possíveis erros que possam
pôr em risco o bem-estar da Pessoa, da família e até
da sua profissão9,13.
Segundo o artigo 4.º da Convenção para a Proteção
dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina,
Convenção sobre os Direitos do Homem e a
Biomedicina, ´qualquer intervenção na área da saúde,
incluindo a investigação, deve ser efetuada na
observância das normas e obrigações profissionais,
bem como das regras de conduta aplicáveis ao caso
concreto`25(p. 27).
O código deontológico faz do enfermeiro um defensor
da Pessoa doente, possibilitando assim, que princípios
éticos como autonomia, beneficência, nãomaleficência e justiça sejam utilizados pelos mesmos
para auxiliar na prestação de cuidados de saúde.
O código deontológico dos enfermeiros deve ser
usado como referencial que fornece o mínimo de
padrões profissionais, que devem ser defendidos na
prática de cuidados de Enfermagem de excelência,
colocando a Pessoa e a sua família no centro da
prática e protegendo a comunidade6.
Assim, segundo a Lei n.º 156/2015 de 16 de Setembro,
no artigo 100.º26(p. 1):
´O enfermeiro assume o dever de:
a) Cumprir as normas deontológicas e as leis que
regem a profissão;
b) Responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos
atos que pratica ou delega;
c) Proteger e defender a pessoa humana das práticas
que contrariem a lei, a ética ou o bem comum,
sobretudo quando carecidas de indispensável
competência profissional; (…)
d) Assegurar a atualização permanente dos seus
conhecimentos,
designadamente
através
da
frequência de ações de qualificação profissional`.
Por sua vez, o artigo 103.º dos direitos à vida e à
qualidade de vida refere que26 (p. 1):
´O enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida
durante todo o ciclo vital, assume o dever de:
a) Atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo
que protege e defende a vida humana em todas as
circunstâncias;
b) Respeitar a integridade biopsicossocial, cultural e
espiritual da Pessoa;
c) Participar nos esforços profissionais para valorizar a
vida e a qualidade de vida`.
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E quando os valores e os princípios do enfermeiro são
ultrapassados, o enfermeiro tem a possibilidade de
evocar a objeção de consciência, conforme o artigo
113.º do código deontológico26.
Além destes artigos, ainda importa fazer referência ao
artigo 109.º da excelência do exercício, artigo 110.º da
humanização dos cuidados e artigo 112.º dos deveres
para com outras profissões, que falam da conduta do
enfermeiro e que vão a favor do tema em estudo26.
Culturas organizacionais que se impõem como a
autoridade
moral,
desencorajando
ou
impossibilitando a inclusão e participação dos
profissionais, nomeadamente enfermeiros, em
discussões sobre tratamentos éticos, provocam o
silêncio moral desses mesmos profissionais. Situação
que pode levar a uma dessensibilização e
marginalização para com algumas questões éticas
como é o caso da DNR. Essa autoridade é muitas
vezes desempenhada pelos médicos, uma vez que são
eles que fazem o prognóstico e diagnóstico da Pessoa
em final de vida4.
Dada a sua proximidade com a Pessoa e a sua família,
os enfermeiros têm um papel importante na tomada
de decisões no final da vida, nomeadamente, na DNR.
A Ética é uma componente fundamental e integral na
prática de Enfermagem. Os enfermeiros reconhecem
as suas obrigações éticas para com as pessoas, os
colegas e a comunidade, de modo a prestarem
cuidados de Enfermagem sem prejuízo ou
parcialidade e com respeito pelas necessidades
humanas e valores4,13. É necessário que os
enfermeiros participem na DNR. É de extrema
relevância a existência de reuniões de ética com as
equipas multidisciplinares (profissionais de saúde,
Pessoa doente e família), para se alcançar consenso
na tomada de decisões e se poder discutir desafios
éticos que possam surgir no processo de DNR19.

A Enfermagem e a decisão de não
reanimação
Os enfermeiros integram o Serviço Nacional de Saúde
como o maior grupo profissional sendo, por isso, um
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

pilar dos cuidados de saúde das pessoas e das suas
famílias6.
Desde o primeiro contacto com a pessoa e a sua
família,
os
enfermeiros
estabelecem
um
relacionamento terapêutico de grande importância
nos cuidados de fim de vida, lidando diariamente com
as angústias espirituais e emocionais da Pessoa e seus
familiares7,12,27.
Os enfermeiros têm um papel ativo na "reorientação
negociada", isto é, são facilitadores da mudança da
abordagem orientada para a cura, para um conjunto
diferente de atividades, que são orientadas para o
conforto e apoio, numa perspetiva holística17. Para
isso, é necessária uma negociação envolvendo
práticas essenciais que tornam a reorientação
possível. A reorientação negociada pode então ser
expressa como duas práticas principais: procura de
consenso e holding emocional. A procura de consenso
engloba o consenso de todos os participantes (a
Pessoa doente, a família e todos os profissionais
envolvidos no seu cuidado) relativamente ao plano a
seguir; o holding emocional refere-se ao
apoio/suporte emocional dado pelos profissionais à
Pessoa doente, bem como, à sua família ou pessoas
significativas17.
Cuidar implica "ver" o ser humano como um todo,
indivisível, composto de corpo, mente e espírito e,
para isso, é necessário que os enfermeiros utilizem as
suas competências para uma consciente prestação de
cuidados à Pessoa e sua família17,27.
O enfermeiro tem o dever de proteger e cuidar das
pessoas a quem prestam cuidados e a sua principal
preocupação deve ser a de garantir que a dignidade
de quem necessita da sua intervenção seja preservada
e as suas necessidades reconhecidas, avaliadas e
respondidas, conforme o seu código deontológico6.
Os enfermeiros possuem conhecimentos sobre a
trajetória da doença e sobre fatores associados ao
prognóstico da Pessoa, conferindo a estes,
capacidades para defender eficazmente a Pessoa na
DNR, atuando, assim, como advogados das pessoas
em situações eticamente difíceis, durante os cuidados
em fim de vida2,6,9,13,20,26,27.
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É crucial que o enfermeiro seja um guia para a
Pessoa/família,
ensinando,
esclarecendo
e
informando sobre a doença e suas limitações e
delineando opções disponíveis, tornando certas
decisões mais fáceis para a Pessoa e sua família. O
estabelecimento de ligações entre a Pessoa e outros
profissionais envolvidos nos cuidados também faz
parte das funções do enfermeiro, conforme o artigo
104.º do código deontológico, bem como o papel de
suporte que exige ao enfermeiro a capacidade de
abertura e vulnerabilidade, levando o mesmo a
realizar tarefas que podem ser consideradas
desconfortáveis, mas que vão ao encontro do bemestar da Pessoa26,27.
Atuar como orientador, instigar discussões com o
público, abrir canais de comunicação sobre tópicos
melindrosos, são outras das atividades de relevo dos
enfermeiros, fazendo com que a comunicação seja
efetiva e eficaz, evitando mal-entendidos9,12.
Os enfermeiros são os principais agentes para garantir
que as escolhas importantes para as pessoas no final
da sua vida, e depois das suas mortes, sejam
respeitadas6.
Outros dos deveres do enfermeiro para com a Pessoa,
família e comunidade, expressos no código
deontológico da Ordem dos Enfermeiros são26(p.1):
- Artigo 105.º- Do dever de informação
- Informar o indivíduo e a família no que
respeita aos cuidados de Enfermagem;
- Respeitar, defender e promover o direito da
Pessoa ao consentimento informado;
- Atender com responsabilidade e cuidado, a
todo o pedido de informação ou explicação
feito pelo indivíduo em matéria de cuidados
de Enfermagem;
- Informar sobre os recursos a que a Pessoa
pode ter acesso, bem como sobre a maneira
de os obter.
- Artigo 108.º- Do respeito pela Pessoa em situação de
fim de vida
- Defender e promover o direito da Pessoa à
escolha do local e das pessoas que deseja que
o acompanhem em situação de fim de vida;
- Respeitar e fazer respeitar as manifestações
de perda expressas pela Pessoa em situação
Salutis Scientia – Revista de Ciências da Saúde da ESSCVP

de fim de vida, pela família ou pessoas que
lhe sejam próximas;
- Respeitar e fazer respeitar o corpo após a
morte.
Posto isto, o enfermeiro tem competências que
permitem que o mesmo participe na DNR, atuando
como “advogado” da Pessoa em fim de vida e da sua
família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi verificado em algumas culturas uma mudança de
atitude por parte dos enfermeiros, atuando
ativamente na reorientação negociada da cura para o
cuidar e para a orientação de cuidados holísticos mais
amplos, procurando o consenso na tomada de
decisão de não reanimação. Apesar da realidade
apontar para a pouca/baixa participação dos
enfermeiros na DNR e na cultura focada na cura, a
realidade demonstra que os enfermeiros continuam
focados nas necessidades e no sofrimento das pessoas
e respetivas famílias.
A literatura sugere que os enfermeiros devem ter o
papel de cuidadores em vez de participarem
unicamente na cura, desempenhando um conjunto de
intervenções
importantes
na
mudança
de
mentalidades levando à aceitação da morte como
parte da vida e não como evento médico. São os
profissionais que estão mais tempo e mais perto da
Pessoa em final de vida e da sua família, fazendo dos
mesmos uma importante e valiosa fonte de
informação para a implementação de cuidados de fim
de vida, nomeadamente a DNR, minimizando assim
dilemas éticos e fomentando a discussão para as
questões de fim de vida.
As organizações de saúde podem beneficiar da
participação dos enfermeiros nas decisões de fim de
vida, nomeadamente na DNR, possibilitando a
construção de uma cultura organizacional onde a
interdependência e a decisão compartilhada são
valorizadas, onde as diferenças morais são abordadas
e o diálogo encorajado, passando a imagem de coesão
e sensibilidade e fornecendo a melhor atenção
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possível à Pessoa em fim de vida e à sua família.
O diálogo e a discussão são extremamente
importantes, pois permitem chegar a um acordo
adequado com todas as partes envolvidas e são
essenciais para um sistema proactivo e esforçado na
mitigação de conflitos éticos e no frequente
sofrimento moral e burnout dos profissionais de
saúde. Verificou-se a necessidade de educação
interprofissional de apoio ao luto, ética e
culturalmente sensível, onde se reconheça a
importância dos enfermeiros e o aumento da sua
autonomia e responsabilidade como defensores das
pessoas que necessitam dos seus cuidados.
É de extrema importância a colaboração dos
enfermeiros
na
DNR,
possibilitando
a
consciencialização e a melhoria da implementação da
DNR, uma vez que uma boa comunicação enfermeiromédico pressupõe um maior grau de tranquilidade e
transcendência da Pessoa.
Na prática, ainda estamos a dar os primeiros passos
para uma participação ativa dos enfermeiros na DNR,
sendo a realidade dos serviços de cuidados paliativos
bem diferente, devido à essência e objetivo
primordial da mesma.
Verifica-se cada vez mais uma alteração de
comportamento em relação a esta temática, mas
também se verifica que são os profissionais que
constituem as equipas multidisciplinares os que têm a
possibilidade de alterar as dinâmicas em caso de DNR.
Mais do que uma questão cultural ou de classes
profissionais, esta questão passa, em grande parte,
pela
personalidade
dos
profissionais
que,
diariamente, devem e podem fazer a diferença no
tempo de vida de uma Pessoa nestas circunstâncias.
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