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RESUMO 

As práticas de cuidar são intrínsecas à natureza humana. A associação destas práticas à 

enfermagem foi feita ao longo dos tempos num percurso com avanços e recuos, definições e 

redefinições dos vários conceitos. A emergência das unidades de cuidados intensivos veio 

redefinir a prática dos cuidados de enfermagem ao doente crítico, como é o caso do doente 

com patologia cardíaca. Esta representa uma taxa de mortalidade significativa em Portugal, 

razão pela qual consideramos pertinente este estudo. Estabeleceram-se como objetivos, 

compreender como a pessoa perceciona a fase aguda da síndrome coronária aguda, 

compreender como a pessoa perceciona os cuidados de enfermagem prestados na unidade de 

cuidados intensivos coronários, identificar os cuidados de enfermagem mais significativos e 

analisar a perceção da pessoa sobre a situação de saúde após síndrome coronária aguda. O 

estudo decorreu durante o ano de 2016. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, analítico de 

abordagem qualitativa. Contou com a participação de 10 doentes, adultos e idosos, internados 

no serviço de cardiologia de um hospital de referência do norte de Portugal, com 

internamento anterior na unidade de cuidados intensivos coronários. A técnica de recolha de 

dados escolhida foi a entrevista semiestruturada, recorrendo-se à análise de conteúdo para 

tratamento dos dados obtidos. Foi possível perceber pelos resultados do estudo que a 

informação que as pessoas têm relativamente à doença cardíaca é escassa e, muitas vezes, 

dúbia. Sobre os cuidados de enfermagem na unidade de cuidados intensivos coronários 

percecionados pelas pessoas entrevistadas, estes centraram-se sobretudo na relação/interação 

enfermeiro-pessoa, nomeadamente na comunicação e na relação de ajuda. Salientaram-se 

também os cuidados de enfermagem relacionados com a vigilância do estado de saúde e 

manutenção de um ambiente seguro na unidade de cuidados intensivos coronários. As 

intervenções à pessoa com doença crítica requerem conhecimentos especializados de 

enfermagem, garantindo uma observação contínua, sistémica e sistemática, permitindo o 

diagnóstico precoce de complicações através de ações precisas, concretas e eficientes. 

Obtiveram-se, ainda, contributos para um modelo de intervenção de enfermagem à pessoa 

com síndrome coronária aguda e família nas diferentes fases da doença. É cada vez mais 

pertinente investir não só na formação especializada dos enfermeiros, mas também criar 

programas de sensibilização e de promoção de saúde para a população em geral. A assistência 

requer uma gestão adequada dos cuidados de enfermagem especializados, tendo em conta as 

necessidades da pessoa e família.  
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Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Doente crítico; Unidade de Cuidados Intensivos 

Coronários.  
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ABSTRACT 

The practice of care is intrinsic to human nature. The association of this practice to nursing 

has been made through a way with advances and retreats, definitions and redefinitions of the 

various concept. The appearance of intensive care units came to redefine the practice of 

nursing care to critically ill patients, as is the case of patients with cardiac disease. Ischemic 

heart disease presents an expressive mortality tax in Portugal a reason why we consider this 

study pertinent. We established the following aims; understand how the person perceives the 

acute phase of heart disease, understand how the person perceives the nursing care provided 

in coronary intensive care unit, identify the most significant nursing care and analyze the 

perception of the patient about the health status after acute coronary syndrome. The study 

took place during the year 2016. This is a descriptive study, analytic of qualitative approach. 

Counted with the participation of ten patients, adults and elderly, admitted to the cardiology 

service of a hospital from the north of Portugal, with previous hospitalization in coronary 

intensive care unit. The data collection instrument chosen was the semi-structured interview, 

resorting to content analysis for the treatment of data. It was possible to understand through 

the results of the study that the person information about heart disease is scarce and often 

dubious. Regarding the interviewed person perception of nursing care in the coronary 

intensive care unit, this focus mainly on the nurse-person relationship/interaction, namely in 

communication and in the relationship of help. Nursing care related to health surveillance and 

maintenance of a safe environment in the coronary intensive care unit was also emphasized. 

Interventions for people with critical illness require specialized nursing knowledge, ensuring a 

continuous, systemic and systematic observation, allowing the early diagnosis of 

complications through precise, concrete and efficient actions. Contributions were also obtain 

to a model of nursing intervention for the person with acute coronary syndrome and family in 

the different stages of the disease. It is increasingly relevant to invest not only in the 

specialized training of nurses, but also to create awareness raising and in health promotion 

programs for the general population. Care requires proper management of specialized nursing 

care, taking into account the needs of the person and family. 

 

Keywords: Nursing Care; Critical patient; Intensive Coronary Care Unit.  
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Os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica exigem do enfermeiro 

conhecimentos e competências altamente especializadas. Neste sentido, o regulamento nº 

124/2011, de 18 de fevereiro, define as competências do enfermeiro especialista em 

enfermagem à pessoa em situação crítica. Os cuidados de enfermagem são identificados como 

altamente qualificados, prestados de forma contínua, em resposta às necessidades humanas 

afetadas. A manutenção das funções vitais, a prevenção de complicações, a limitação de 

incapacidades, a recuperação total tão rápida quanto possível da pessoa em situação crítica, 

são objetivos primordiais dos cuidados de enfermagem em unidade de cuidados intensivos 

(UCI).  

Este regulamento refere-se ao enfermeiro como sendo o detentor de conhecimentos 

especializados de enfermagem para uma observação contínua de parâmetros vitais, recolha de 

dados e identificação de sinais de forma sistémica e sistemática, de modo a conhecer a 

situação precisa da pessoa alvo dos cuidados. Detém a capacidade de tomada de decisão para 

o diagnóstico precoce de complicações e assegura intervenções precisas, concretas e 

eficientes em tempo oportuno (regulamento nº 124/2011, de 18 de fevereiro). 

No desempenho das suas funções, o enfermeiro especialista em enfermagem à pessoa em 

situação crítica deve ser capaz de ter uma visão aprofundada da realidade que o rodeia e 

reconhecer um quadro de instabilidade da situação clínica. O regulamento supracitado propõe 

a definição de doente crítico, entendido como o indivíduo cuja vida se encontra ameaçada por 

falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende 

de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica. 

De entre as diversas doenças com potencial crítico para a vida da pessoa, as do foro cardíaco 

são aquelas que maior impacto têm na saúde das populações. Segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística (INE, 2016), as doenças cardiovasculares lideram entre as que mais 

afetam a população portuguesa. Dados relativos ao ano de 2014 referem as doenças 

coronárias ou angina de peito como uma doença crónica relevante na população portuguesa, 

com uma expressão de 4,3% de todas as doenças crónicas referidas pelos inquiridos. 

Relativamente às causas de morte em Portugal nesse mesmo ano, a doença cardíaca isquémica 

teve uma expressão de 7,1% dos óbitos verificados. 

A aterosclerose é uma doença inflamatória progressiva de origem multifatorial que altera a 

camada endotelial das artérias, nomeadamente, das artérias coronárias, resultando a 
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diminuição ou oclusão completa do seu lúmen. Estas alterações ateroscleróticas são 

conhecidas clinicamente como doença das artérias coronárias. A investigação realizada nos 

últimos anos tem demonstrado uma forte associação entre a doença das artérias coronárias e 

os diferentes fatores de risco: tabagismo, hipertensão arterial, dislipidémias, obesidade e 

diabetes mellitus, entre outros. A pessoa com doença das artérias coronárias encontra-se numa 

situação de vulnerabilidade, pelo que os cuidados de enfermagem que lhe são prestados nesta 

fase são de enorme complexidade e requerem uma abordagem segura, contínua, intensiva e 

adequada (Urden, Stacy & Lough, 2008). 

A síndrome coronária aguda (SCA) inclui as situações clínicas da doença das artérias 

coronárias, como a angina instável, o enfarte agudo do miocárdio (EAM) com supra 

desnivelamento do segmento ST ou enfarte sem supra desnivelamento do segmento ST 

(Urden et al., 2008). É considerada um problema de saúde pública, assim como os fatores de 

predisposição a ela associados. Torna-se imperativo aprofundar o nosso conhecimento sobre a 

forma como a pessoa perceciona a experiência da doença e os cuidados de enfermagem 

significativos em unidade de cuidados intensivos coronários (UCIC) durante a fase crítica da 

mesma, contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem e ganhos em 

saúde.  

O conhecimento dos fatores de predisposição da SCA requer da parte do enfermeiro, 

capacidades de compreensão da singularidade da história de vida de cada pessoa. Aceder às 

suas múltiplas dimensões requer do enfermeiro a mobilização de recursos do domínio técnico, 

científico, cultural e humano. A criação de uma verdadeira relação empática permite 

estabelecer uma interação com a pessoa e um conhecimento sobre a perceção que esta tem do 

mundo, da doença e do seu futuro (Urden et al., 2008).  

A relação de ajuda durante o internamento em UCI e a comunicação efetiva, potenciam a 

interação enfermeiro-doente. O conhecimento da perceção da pessoa sobre a sua vivência da 

doença crítica, pode ser obtido com recurso à comunicação, permitindo-nos compreender de 

um modo aprofundado a sua visão do mundo e as suas motivações relacionadas com o 

processo de saúde/doença crítica (Phaneuf, 2005). 

Nesta linha de raciocínio, começamos a perceber a importância do conhecimento da perceção 

da pessoa sobre os cuidados de enfermagem prestados em ambiente de UCI para a 

compreensão mais aprofundada da nossa prática profissional a este tipo de doentes. Neste 
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sentido, colocamos a seguinte questão como o ponto de partida para a nossa investigação: 

“Como a pessoa com síndrome coronária aguda perceciona os cuidados de enfermagem na 

unidade de cuidados intensivos coronários?”. 

Na persecução de respostas para esta interrogação, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

para o estudo: 

 Compreender como a pessoa perceciona a fase aguda da SCA;  

 Compreender como a pessoa perceciona os cuidados de enfermagem prestados na 

UCIC;  

 Identificar os cuidados de enfermagem mais significativos para a pessoa durante a 

permanência em UCIC;  

 Analisar a perceção da pessoa sobre a situação de saúde após SCA. 

Este estudo teve por finalidade adquirir e desenvolver competências específicas em 

enfermagem em pessoa em situação crítica e identificar contributos para a assistência ao 

doente com SCA e família. 

 Este trabalho é constituído por uma primeira parte de enquadramento teórico, relacionado 

com a enfermagem enquanto disciplina e profissão, seguindo-se a descrição teórica da SCA e 

os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica com esta doença em UCI. Para o seu 

desenvolvimento, recorremos à pesquisa bibliográfica e bases de dados online (Biblioteca do 

Conhecimento online - B-On, Scielo, Lilacs e Repositório Cientifico de Acesso Aberto de 

Portugal). Utilizaram-se artigos consultados em revistas científicas como, a revista portuguesa 

de cardiologia e revista portuguesa de cuidados intensivos. Consultaram-se, ainda, obras de 

referência em bibliotecas universitárias relacionadas com a temática em estudo.  

Uma segunda parte, inclui a abordagem metodológica relativamente à investigação 

empreendida e suas especificidades. Por último, na terceira parte, apresentamos e analisamos 

os resultados que emergiram dos dados recolhidos e respetiva discussão, onde propomos 

contributos conceptuais para a prática de enfermagem à pessoa em situação crítica em 

ambiente de UCIC. 
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1. DO CUIDADO AO CUIDAR EM ENFERMAGEM 

1.1. A origem de cuidar 

Se refletirmos sobre a prática de cuidar, concluímos que este é intrínseco à natureza do ser 

humano. Desde os primórdios dos tempos, existiu sempre a necessidade de tomar conta, 

cuidar da vida para que esta continuasse e permanecesse, garantindo a continuidade da 

espécie humana. É assente nesta premissa que se fala na origem de cuidar e a importância de 

prestar cuidados ao outro, sobretudo aos mais frágeis: crianças, idosos e doentes. Este simples 

ato de cuidar surge perante a necessidade de manter e desenvolver a vida, enquanto se luta 

contra a inevitabilidade da morte (Collière, 2001). 

A necessidade de cuidar surgia, assim, de uma constatação óbvia da relação existente entre o 

dualismo de saúde e doença e a sua constante na vida das populações. A forma como os 

grupos sociais abordaram ao longo dos tempos estes conceitos permitiu o desenvolvimento de 

técnicas e rituais que nos forneceram uma perceção e compreensão sobre estes estados e 

abordagens mais efetivas na resolução de estados de doença (Nunes, 2003). 

Neste contexto, a prática de cuidar, na perspetiva de Collière (2001), surge como um 

imperativo da vida em sociedade. É um fenómeno que se pode observar ao longo de toda a 

nossa história e parte da necessidade de conservar o património das práticas adquiridas pelos 

grupos. Collière (1999), afirma que, no início, estas práticas nunca estiveram associadas a um 

ofício ou profissão. Eram da responsabilidade de toda e qualquer pessoa que ajudava outra 

como forma de preservar a vida da mesma. 

Embora a prática dos cuidados pudesse ser atribuída a qualquer indivíduo, no entender de 

Soares (1997), nos primórdios esta prática estava mais ligada à mulher, ao cuidar das 

crianças, dos adultos, dos doentes, dos moribundos e da própria família. Às mulheres 

competia um cuidar inicialmente associado a um contexto doméstico, sendo que esse cuidar 

posteriormente foi sendo transferido para um contexto mais institucional. 

Parece óbvio que o conceito de cuidar cresceu e se transformou à medida que as sociedades se 

foram desenvolvendo. Waldow (2006), recorda-nos que o ser humano, à medida que se foi 

desenvolvendo e sofisticando, foi adquirindo novas formas de expressar o cuidado. Assim, 

historicamente, este nasceu de uma necessidade humana relacionada com a sobrevivência na 
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natureza. Adquiriu um carácter mais social quando o Homem começou a viver em grupos e 

comunidades. Diferenciou-se quando se constatou que a mulher tinha uma aptidão mais inata 

para certos tipos de cuidados. E, hoje, procuramos novos horizontes para este nobre ato de 

cuidar. 

A origem das práticas associadas ao cuidado assentou essencialmente sobre duas orientações: 

uma primeira, relacionada com a continuidade da vida do grupo e da espécie, uma prática 

preocupada com tudo o que é indispensável para a manutenção das funções vitais. Uma 

segunda orientação, que nasce do discernimento do que é considerado bom ou mau, daquilo 

que o ser humano descobriu do universo físico em que vive e que pode significar a doença e a 

morte (Collière, 1999). A afirmação destas práticas de cuidados habituais, onde se definia o 

que era permitido e o que era interdito, levou ao aparecimento de rituais da prática de 

cuidados. A tarefa de preservar e transmitir esses rituais tão importantes para a vida em 

sociedade recaiu ao longo dos tempos em diferentes entidades, inicialmente os “shamans”, 

depois os sacerdotes e os padres. Segundo Collière (2001), a eles era incumbido o dever de 

guardar e conservar os saberes oriundos das práticas, interpretando, organizando e reajustando 

os saberes.  

A emergência do cristianismo e sua sobreposição às demais religiões levou à expansão e 

implantação de alguns costumes, ideais e rituais relacionados com a prática de cuidados em 

sociedade. A doutrina cristã difundia ideais de amor, fraternidade, altruísmo que vieram 

transformar a vida em sociedade, criando-se um terreno propício onde num futuro próximo 

iria emergir um cuidado associado à prática de enfermagem (Donahue, 1985). 

A associação de cuidar às práticas religiosas permitiu a expansão da ritualização das práticas 

de cuidado. Contudo, a consciência religiosa foi-se afastando insensivelmente do mágico, 

orientando-se na procura da explicação do mistério e depois adquirindo cada vez mais um 

carácter mais racional. Tal leva inevitavelmente à cisão que marcou profundamente a 

evolução dos saberes e dos poderes oriundos das práticas de cuidar (Collière, 2001). 

Se, por um lado, a associação de cuidar à doutrina cristã permitiu uma rápida difusão destas 

práticas um pouco por todo o mundo, por outro, a religião colocava entraves à evolução 

dessas mesmas práticas. Para a doutrina cristã, a doença era a expressão da justiça de um 

Deus “infinitamente bom”. Criou, assim, uma verdadeira subversão na conceção e na 

abordagem dos cuidados a prestar, incutindo um desprezo por tudo aquilo que tinha sido 
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adquirido pelos saberes profanos. Dentro desses saberes, Collière (2001) refere a condenação 

pelas práticas do corpo e todos os cuidados que remetiam para uma abordagem mais 

sensorial. 

Para Donahue (1985), a era do renascimento e o período que se seguiu permitiu o 

aparecimento de novos conhecimentos e conceções da vida em sociedade. O impulso que 

levou à revolução intelectual do renascimento permitiu a abertura e cisão de certas fações da 

igreja, permitindo a emergência de novas abordagens e conceções. O método científico surge 

como uma grande inovação, responsável pelo florescer de novos conhecimentos nas diversas 

áreas e aparecimento de novas ciências humanas. 

Aos poucos, as práticas de cuidar foram-se revestindo de rigor científico, embora ainda 

associadas à religião. A conceção dos cuidados permanecia fielmente associada às mulheres 

consagradas. Esta nova conceção de cuidar não levou à determinação de uma nova prática, 

mas remeteu para um papel de duas faces: uma mais moral e outra mais técnica. Não é, por 

isso, difícil de perceber que qualquer manifestação de criatividade que se encaixasse entre 

estas duas faces, seria sempre condicionada por um ou outro papel (Collière, 2001). 

É inquestionável a importância das revoluções na mudança das vidas em sociedade. Donahue 

(1985), refere que as revoluções intelectuais, políticas, industriais e económicas que se 

viveram após o renascimento, foram poderosos indutores da mudança na forma de pensar e de 

agir do ser humano. A revolução gera sempre períodos de mudança e transformação que 

levam a novas necessidades e circunstâncias para as populações.  

Ainda segundo Donahue (1985), os novos movimentos religiosos na Europa, que levaram ao 

aparecimento das primeiras igrejas protestantes, foram, a par de toda a revolução científica e 

de pensamento das sociedades, um fator determinante para a emergência da profissão de 

enfermagem. Para tal contribuiu, ainda, os progressos e avanços que se viveram na prática da 

medicina.  

O florescer de novos conhecimentos, novos métodos de investigação científica permitiu que o 

século XIX fosse um período de enormes avanços tecnológicos na área da medicina. Estes 

avanços criaram processos de cuidar mais complexos e elaborados para a prática da medicina. 

Isto criou uma necessidade de encontrar alguém que aceitasse a delegação de tarefas de menor 

importância. A enfermeira era aquela que melhor responderia por essas tarefas. Foi este 

início, embora humilde, como auxiliar do médico, depois com mais autonomia mas 
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cumprindo prescrições, passo a passo, a enfermagem foi acedendo ao conhecimento delegado 

e a profissão foi crescendo e ganhando algum reconhecimento social (Collière, 2001). 

Esta necessidade de delegação de tarefas médicas num profissional habilitado para o efeito 

permitiu aos enfermeiros terem acesso às técnicas, bem como aos ensinamentos específicos 

para as poderem realizar. Neste contexto, surge um pouco por toda a Europa as primeiras 

escolas de enfermagem ligadas aos hospitais e à orientação médica (Nunes, 2003). 

Para Collière (1999), a origem da prática de enfermagem tem uma dupla filiação: a 

conventual e a médica. A primeira, remete-nos para a prática baseada no ideal de servir, servir 

o doente, servir o médico, servir a instituição e os seus representantes. E a segunda a filiação, 

médica, além de prestar corretamente os cuidados ao doente devia seguir a prescrição do 

médico que determinava a atividade da enfermeira. Cabia, assim, ao médico dar conteúdo à 

prática dos cuidados de enfermagem através dos seus ensinos. 

Segundo a mesma autora, é apenas com a dessacralização progressiva do poder político que se 

vê emergir o papel da enfermeira ao imprimir uma imagem própria da prática de cuidados que 

dura até aos nossos dias. A enfermeira ganha reconhecimento social através da prática de 

assistência aos pobres, aos doentes e aos moribundos. Práticas que eram da responsabilidade 

das ordens religiosas. 

A enfermagem, desde sempre, foi-se debatendo com vários obstáculos, desde logo o termo de 

enfermagem foi sendo empregue em múltiplos sentidos de acordo com os contextos, foi um 

ofício, uma prática, uma vocação, profissão, conjunto de saberes e elementos técnicos, uma 

arte, ciência. Tal levou a dificuldade na sua inserção dentro das ciências humanas e na própria 

definição das suas matrizes (Nunes, 2003). 

Foi só a partir da década de cinquenta que se abriram novas conceções para a profissão de 

enfermagem e novas visões sobre a prática de cuidar. Apoiadas na criatividade, estas novas 

conceções permitiram o florescer de uma visão moderna que possibilitou identificar os 

cuidados de enfermagem, objeto do exercício profissional (Collière, 2001). 

Nunes (2003), refere que a enfermagem em Portugal, e também um pouco por todo o mundo, 

estava subjugada à orientação médica e dependente da partilha dos seus conhecimentos, numa 

relação de subordinação. Contudo, na década de cinquenta há um abrandamento de toda esta 

relação de subordinação, passando o papel do enfermeiro de auxiliar do médico para 

colaborador. 
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A aproximação com a medicina conferiu à enfermagem as bases, forneceu-lhe a matéria sobre 

a qual se deveria debruçar, mas foi só através da formação universitária específica que a 

enfermagem se foi valorizando, ganhando reconhecimento. O enriquecimento das ciências 

humanas levou a uma maior visibilidade e compreensão das práticas de cuidar e noção do 

impacto que estas têm nas instituições. A criação de novos programas de formação em 

enfermagem, com base nesta nova conceção da prática de cuidados permitiu pela primeira vez 

o aparecimento de modelos conceptuais em cuidados de enfermagem de saúde pública. No 

campo jurídico, houve modificações na formação e na definição legislativa da profissão e das 

suas modalidades de exercício, tudo isto conjugado ofereceu novas perspetivas à profissão de 

enfermagem (Collière, 2001). 

A prática de cuidar é tão antiga como a vida em sociedade, como vimos, evoluiu 

paralelamente às várias civilizações e continuará a evoluir com as gerações vindouras. Assim, 

é importante encontrar novas vias de criatividade que permita aos prestadores de cuidados, 

através de uma abordagem de investigação-ação, e da interrogação do que procuram, ser 

atores de mudança, facilitando no terreno a conjugação entre a ação e conhecimento (Collière, 

2001). 

Donahue (1985), fala-nos de uma enfermagem aberta para a sociedade e fortemente 

influenciada pelas suas mudanças, o futuro da prática de cuidados em enfermagem encontra-

se sempre em aberto e como uma resposta para aquelas que são as necessidades das demais 

populações. 

Relativamente ao ensino da enfermagem, Watson (2002) lembra-nos que a profissão de 

enfermagem deve evoluir não só no campo científico, mas também na sua vertente mais 

prática. Tal como a mente é indissociável do corpo, as atividades escolares de enfermagem 

não podem ser divorciadas da sua prática clínica. Devendo, por isso, ser criado um novo 

modelo de formação em enfermagem, pesquisa e prática. Esta nova onda nos cuidados de 

saúde é uma abordagem individual, direcionada para a pessoa, que deve ser vista como uma 

entidade que integra todas as partes de um todo unificado e significante. 

Hoje, quando olhamos para as primeiras definições de cuidar, como uma forma de garantir a 

sobrevivência do outro, vemos que a humanidade ainda conserva essa pretensão. Contudo, 

esta apresenta-se hoje mais exigente e sofisticada. O bem-estar passou a significar o ter, 

possuir bens materiais, seja a que preço for. Havendo apenas uma real preocupação com a 
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saúde quando esta se encontra verdadeiramente ameaçada. Torna-se, portanto, e no entender 

de Waldow (2006), um imperativo resgatar o cuidado em cada um de nós, seres humanos. 

Não só no setor da saúde, mas também em todos os outros, o cuidado deveria constituir-se 

como um imperativo moral. 

1.2. Conceções de enfermagem de Nightingale a Parse 

É inquestionável que, a dado momento, as práticas de cuidar deram origem ao que hoje 

chamamos de cuidados de enfermagem. Contudo, o caminho até aos nossos dias foi árduo e 

feito de avanços e recuos, com definições e redefinições dos vários conceitos. Meleis (2005), 

diz-nos que quando olhamos para o panorama presente da enfermagem vemos as sombras do 

passado bem como uma visão do futuro. A compreensão total da nossa realidade só é possível 

através da reconstrução de toda a nossa herança teórica.  

Na tentativa de definição da prática de enfermagem há conceitos comuns em grande parte das 

teorias que surgiram ao longo dos tempos. Tomey e Alligood (2004), na sua obra, fazem 

referência ao metaparadigma como sendo o nível mais abstrato do conhecimento em 

enfermagem, contudo, importante na definição dos principais conceitos que envolvem o 

conteúdo e âmbito da disciplina. Conceitos como pessoa, ambiente, saúde e enfermagem 

foram propostos como principais conceitos metaparadigmáticos, quer na definição da prática 

quer na organização da disciplina. 

Foram vários os modelos e teorias desenvolvidos em torno da prática dos cuidados de 

enfermagem. Desde Florence Nightingale, com ênfase na organização e na importância da 

intervenção do ambiente físico sobre a pessoa, até Parse, em que o conceito de pessoa é 

concebido num sentido mais alargado, como um sistema aberto em processo mútuo com o 

universo, cocriando padrões de relação (George, 2000). 

A visão de Florence Nightingale perdura na mente de todos aqueles que encontram na sua 

obra a inspiração necessária para levar a profissão de enfermagem mais além. No entender de 

George (2000), o conceito de ambiente e a importância da sua influência sobre o doente foram 

a base de teorias, como a de Johnson, King, Neuman, Orem, Roy, Rogers, Leininger e 

Newman. 

Florence Nightingale contribuiu para a constituição de um quadro teórico sólido para a 

enfermagem, através de uma abordagem filosófica com primazia no ambiente e seu impacto 
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no doente. É ainda reconhecida por ser uma das pioneiras na análise estatística em 

enfermagem. Embora a sua importância seja inquestionável, a sua obra representa, antes de 

tudo, uma filosofia da prática de enfermagem (Tomey & Alligood, 2004). 

Kérouac, Pepin, Ducharme, Duquette e Major (1996), partindo do metaparadigma da 

enfermagem, pessoa, saúde, ambiente e cuidados de enfermagem (Fawcet, 1984) e 

influenciada por Meleis (1991), propõem uma cronologia das conceções da disciplina de 

enfermagem, agrupando-as em escolas de pensamento. Na sua opinião, a primeira seria a 

Escola das Necessidades, seguindo-se a Escola da Interação, dos Efeitos Desejados, 

Promoção da Saúde, Ser Humano Unitário e, por último, a Escola do Cuidar. 

Virgínia Henderson é a principal referência dentro da Escola das Necessidades, com o seu 

modelo centrado na independência da pessoa e na satisfação das necessidades humanas 

básicas. Analisando ao pormenor o seu trabalho e a definição dos seus conceitos chave, esta 

encontra nos referenciais da sua época a matéria necessária para formular a sua teoria. Assim, 

são notórias as influências da teoria das necessidades de Maslow e da teoria do 

desenvolvimento de Erikson (Kérouac et al., 1996). 

Na sua obra, George (2000) destaca, ainda, o contributo de Virgínia Henderson, nas suas 

conceções e visão sobre a enfermagem. No seu ponto de vista, o objetivo do enfermeiro é 

fazer pelas pessoas aquilo que estas não podem fazer por si mesmo. O indivíduo doente tem 

necessidades e estas devem ser identificadas, o papel do enfermeiro e os cuidados por ele 

prestados passam por auxiliar a pessoa a adquirir o seu estado de maior independência. A sua 

teoria serviu de inspiração a outras enfermeiras, como Ida Jean Orlando. Esta, vai mais além 

redefinindo conceitos e defendendo que o enfermeiro ajuda o doente a preencher uma 

necessidade sua imediata que ele mesmo não consegue satisfazer, evitando ou aliviando um 

sofrimento.  

Dos contributos conceptuais fornecidos pelos teóricos desta Escola, analisamos o contributo 

de Dorothea Orem e a sua teoria do autocuidado. Este é entendido como uma função humana 

reguladora que os indivíduos desempenham ou necessitam que alguém desempenhe por eles 

como forma de manutenção da vida, saúde, desenvolvimento e bem-estar. O autocuidado é 

aprendido e executado de acordo com as necessidades de cada indivíduo (Tomey & Alligood, 

2004). 
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Para Kérouac e cols. (1996), Hildegard Peplau é uma referência para a Escola da Interação. O 

seu modelo de processo interpessoal representa uma inovação para a enfermagem da época. A 

inovação do seu modelo representativo para a prática assenta em conceitos como o 

crescimento e desenvolvimento do ser humano, que ocorre de forma gradual até à realização 

do seu máximo potencial. O conceito de crescimento está relacionado com o aumento da 

forma física e tamanho, representando o carácter único de cada um e influenciado por fatores 

tanto externos como internos. Este desenvolvimento reporta-nos para uma mudança funcional 

na pessoa, de carácter qualitativo, com influências óbvias do ambiente externo e interno. 

Com Levine, a enfermagem fornece o suporte ao processo de adaptação do doente e aquisição 

da conservação e preservação da sua integridade. Esta nova visão confere aos processos de 

saúde e doença um carácter adaptativo. O principal objetivo da enfermagem é cuidar dos 

outros quando estes necessitam de ajuda. A ênfase é colocada na relação de apoio à pessoa de 

modo a permitir a recuperação da sua independência (George, 2000). 

Agrupar as teorias de enfermagem em Escolas é um método de tentar compreender a evolução 

dos conceitos de enfermagem e, assim, compreender melhor a enfermagem atual. Para 

Kérouac e cols. (1996), a Escola dos Efeitos Desejados representa uma nova visão da 

enfermagem, apoiada em teorias como o modelo da adaptação de Callista Roy, modelo das 

necessidades segundo Maslow, com contributos de Dorothy Johnson, Lydia Hall, Miyra 

Levine e Betty Neuman. As teorias que aqui se enquadram conceptualizam os resultados ou 

os efeitos desejáveis dos cuidados de enfermagem. Sendo que o objetivo da ação da profissão 

de enfermagem consiste no equilíbrio e preservação da energia, encarando a pessoa como um 

sistema.  

A teoria de Calista Roy é representativa desta Escola, a pessoa é conceptualizada como um 

sistema de adaptação holístico onde a saúde é entendida como um reflexo da interação entre 

os diversos sistemas. Fenómenos de saúde e doença aparecem como uma realidade inevitável, 

coexistentes da experiência humana. Estes sistemas de adaptação são complexos, 

multifacetados e respondem a estímulos ambientais, cujo principal objetivo é a adaptação. A 

enfermagem é vista como a ciência e a prática que expandem as capacidades de adaptação do 

indivíduo. Os cuidados de enfermagem devem enfatizar a promoção da saúde para o 

indivíduo, grupo e sociedade como um todo (Tomey & Alligood, 2004). 
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A Escola da Promoção da Saúde encontra a sua principal referência no modelo de promoção 

da saúde na família de Moyra Allen. Este modelo explora conceitos como os cuidados de 

saúde primários e a teoria de aprendizagem social de Bandura. Na definição de cuidados de 

enfermagem, o seu principal objetivo é a promoção, reforço e desenvolvimento de 

comportamentos de saúde, através de processos de aprendizagem que incluem a família. Esta 

é um fator importante por representar não só um recurso, mas também uma entidade passível 

de ser intervencionada pelo enfermeiro. O ambiente do doente é todo o contexto em que se 

processam as aprendizagens (Kérouac et al., 1996). 

Dentro desta Escola de pensamento não se podia deixar de abordar a teoria de Nola Pender 

sobre comportamentos de promoção da saúde. A sua teoria enfatiza o papel ativo do doente na 

gestão dos seus comportamentos de saúde, alterando o contexto ambiental. O modelo por ela 

proposto é uma tentativa de descrever a natureza multifacetada da pessoa que interage com o 

ambiente envolvente na procura de saúde. Pender identificou a promoção da saúde como um 

grande objetivo para o século XXI e defende o papel da enfermagem na prestação de serviços 

de promoção de saúde a pessoas de todas as idades (Tomey & Alligood, 2004). 

Cada teoria que surge, cada modelo explicativo que emerge, não extingue os conceitos e 

conceções anteriores. Pelo contrário, é nesta diversidade e riqueza que o conhecimento da 

enfermagem cresceu e evoluiu até aos nossos dias. As teorias emergentes procuram, de certo 

modo, recuperar a dimensão holística para definir a prática da enfermagem. Kérouac e cols. 

(1996) referem a Escola do Ser Humano Unitário como uma referência nesta nova 

compreensão do cuidado humano.  

Nesta conceção destaca-se o trabalho de Martha Rogers e o seu modelo do ser humano 

unitário e o trabalho de Rosemarie Parse, que defendem o respeito do homem como ser 

humano. A pessoa deixa de ter um papel passivo e passa a ser entendida como um 

colaborador no processo de transformação, pois este compreende que precisa de cuidados e 

deve participar neles. A inovação desta Escola de pensamento prende-se na abertura para o 

mundo. Integra-se num paradigma da transformação (Kérouac et al., 1996). 

A Escola do Cuidar, considerada como a síntese da disciplina de enfermagem (Kérouac et al., 

1996), encontra as suas bases nos modelos de cuidado humano, de Jean Watson e em 

Madeleine Leininger, e o cuidar transcultural. O despertar do interesse nestes novos conceitos 

iniciou-se no início dos anos 80 e tem-se mantido até aos dias de hoje. Leininger, Benner e 
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Wrubel sugerem nas suas obras uma prática de enfermagem que dá primazia ao conceito 

cuidar sobre a promoção, prevenção e restauração da saúde (Kérouac et al., 1996). 

Para Watson (2002), deve ser dada elevada importância à criação de um modelo de cuidar em 

enfermagem que seja ao mesmo tempo humanista e científico. Este deve ser um ideal moral, 

constituindo uma base para todas as ações de enfermagem com a finalidade de manter a 

dignidade da pessoa que necessita de cuidados, fomentando a saúde através da harmonização 

entre o corpo, a alma e o espírito. O esforço da enfermagem em melhorar a qualidade dos 

cuidados deve fazer-se com recurso à abertura para dimensões como a espiritualidade, 

promovendo a harmonia entre “corpo-mente-espírito”. 

Analisar as várias teorias de enfermagem coloca-nos perante certas similaridades e diferenças 

que existem entre elas. Isto porque grande parte dos teóricos foi sofrendo a influência dos 

trabalhos dos outros. Cada mudança, cada nova conceção que surge representa apenas um 

novo olhar sobre uma mesma realidade. Segundo Tomey e Alligood (2004), compreender as 

abordagens teóricas que foram surgindo ao longo dos tempos é importante não só para a 

enfermagem, enquanto disciplina, mas também para a prática da profissão.  

1.3. Cuidar do doente crítico em cuidados intensivos  

O aparecimento das primeiras UCI relaciona-se com a perceção da parte dos profissionais de 

saúde sobre a necessidade de cuidados rigorosos e especializados aos doentes em situação 

crítica. Neste sentido, já Florence Nightingale defendia os benefícios de colocar doentes 

cirúrgicos a recuperar em áreas distintas nos hospitais. Contudo, a necessidade das UCI só 

viria a atingir maior visibilidade no século XX, em Baltimore, no Johns Hopkins Hospital, 

com a abertura de uma UCI pós-operatório neurocirúrgico. Este foi um marco histórico pois, 

após a sua abertura, muitas outras foram surgindo nos Estados Unidos e também um pouco 

por todo o mundo (Urden et al., 2008). 

As guerras, apesar de toda a conotação negativa a que estão associadas, permitiram o florescer 

de novas tecnologias que foram aplicadas a campos tão diversos, como a área da saúde. 

Assim, a segunda guerra mundial veio, de certo modo, dar um enorme impulso no 

desenvolvimento destas unidades. Os grandes traumatizados, com lesões severas, 

necessitavam de uma abordagem cada vez mais complexa e intensiva por parte dos 

profissionais de saúde. As experiências tecnológicas e de combate vividas por estes 
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profissionais em cenários de guerra, permitiram que alguns desses conhecimentos fossem 

também colocados em prática nas instituições civis (Urden et al., 2008). 

O aparecimento das técnicas de ventilação mecânica foi crucial para o florescer destas 

mesmas unidades, pois permitiram uma abordagem ao doente crítico mais eficiente. Contudo, 

só nos últimos quarenta anos é que a enfermagem de cuidados intensivos se organizou como 

especialidade. O aparecimento de novas tecnologias, novas abordagens, intervenções mais 

complexas, levou ao reconhecimento crescente da enfermagem na monitorização e 

observação dos doentes em estado crítico (Urden et al., 2008). 

O aprofundar dos diversos conhecimentos de fisiopatologia e terapêutica permitiu otimizar as 

capacidades de diagnóstico e tratamento de certo tipo de doenças. Com tudo isto surge a 

perceção da necessidade de cuidar o doente crítico em locais de internamento específico, facto 

que levou ao aparecimento dos primeiros serviços de cuidados intensivos no final da década 

de cinquenta, em Portugal (Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, 2016). 

O despacho nº 279/89, de 28 de julho, foi um marco no reconhecimento da necessidade de 

criação de UCI que presta cuidados altamente diferenciados ao doente crítico. Mais 

recentemente, a publicação da portaria nº 103/2016, de 22 de abril, cria e regula a área 

profissional de especialidade em medicina intensiva (Sociedade Portuguesa de Cuidados 

Intensivos, 2016). 

Ao nível da profissão de enfermagem, o regulamento nº 124/2011, de 18 de fevereiro, veio 

definir as competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem da pessoa em 

situação crítica. Clarifica a especificidade da abordagem a este tipo de doentes tendo em conta 

a qualidade dos cuidados necessários e cria as bases para uma reflexão cuidada por parte dos 

especialistas na área para os cuidados ao doente crítico. 

O trabalho desenvolvido nestas unidades é caracterizado por uma enorme complexidade 

gerada pela rápida evolução tecnológica e pela crescente exigência de cuidados ao doente 

crítico. O ambiente é altamente especializado e requer continuamente novas competências por 

parte dos enfermeiros. Camelo e Chaves (2013), no seu estudo, referem que o perfil das 

equipas de UCI é caracterizado pela juventude, perceção da necessidade de atualização de 

conhecimentos e pela perceção que a importância do trabalho em equipa tem para uma 

prestação e cuidados de maior qualidade. 
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O trabalho em equipa numa UCI estende-se além das classes profissionais, numa abordagem 

que se preconiza ao nível das chamadas equipas multidisciplinares, que atuam em 

complementaridade. A formação das equipas exige conhecimentos aprofundados e 

atualizados no campo especializado de cuidados ao doente crítico. Esta complementaridade 

não se extingue no seio da própria unidade, devendo estender-se aos outros serviços numa 

relação de cooperação, comunicação e continuidade dos cuidados, com uma transição 

eficiente de um serviço para o outro (Urden et al., 2008). 

O ambiente de UCI é revestido de enorme exigência técnica, facto que nos alerta para a 

possibilidade de um menor empenho por parte da enfermagem na humanização dos cuidados, 

uma vez que a preocupação se pode centrar mais nas máquinas que permitem a monitorização 

e vigilância, levando-nos a esquecer o doente, aquele que deveria ser o elemento fulcral em 

todo o processo de cuidar (Urden et al., 2008). 

Este é um dos maiores desafios da enfermagem em cuidados intensivos, no entender de Urden 

e cols. (2008), ser capaz de prestar cuidados holísticos, apropriados ao tempo e à situação do 

doente. Estes desafios encontram barreiras de árdua transposição, na medida em que o 

ambiente destas unidades é revestido de tecnologia avançada que requer perícia no seu 

manuseamento.  

A perceção que o doente e o enfermeiro têm sobre os cuidados de enfermagem prestados é 

diferente. Embora certas condições de saúde possam ser facilmente previstas e o prognóstico 

calculado com base na observação e interpretação de aspetos objetivos, a verdade é que o 

efeito das questões psicossociais no processo de cura já não é tão facilmente percebido (Urden 

et al., 2008). Ainda, segundo estes mesmos autores, um aspeto muito importante a considerar 

nos cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica deve ser o apoio social dos 

membros da família e pessoas significativas. 

O ambiente nas UCI deve proporcionar cuidados continuados de monitorização constante ao 

doente crítico, mas deve igualmente fornecer a completa sensação de segurança, não só ao 

doente mas também à sua família e prestadores de cuidados. No entender de Hatchet e 

Thompson (2006), por vezes a hospitalização em UCI pode ser para muitas pessoas a primeira 

experiência de hospitalização e este ambiente pode ser estranho, desumano e assustador, pelo 

que o suporte familiar pode ser um fator de estabilidade e normalidade para o doente. 
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A sociedade atual apresenta características únicas. A melhoria das acessibilidades à saúde, 

qualidade dos serviços de saúde, aliada a fatores sociais, culturais, económicos e individuais, 

leva a que hoje se fale em envelhecimento da população e no aumento da esperança média de 

vida. Todos estes fenómenos fazem com que a pessoa esteja exposto a uma série de fatores de 

risco que aumenta a suscetibilidade ao aparecimento de certas doenças, entre elas, as 

cardiovasculares (Tavares, Madeira, Henriques, Almeida & Nuno, 2013). 

Para Tavares e cols. (2013), as doenças cardíacas possuem uma componente multifatorial e 

têm elevadas consequências para o indivíduo, sociedade e para os sistemas de saúde, pelo que 

devem ser consideradas um problema de saúde pública. Já Urden e cols. (2008) alertam para a 

elevada mortalidade relacionada com as patologias cardíacas e a especificidade que a sua 

abordagem requer. Só através da compreensão dos processos fisiopatológicos das doenças 

cardiovasculares e dos tratamentos à luz dos conhecimentos atuais, se pode intervir e 

melhorar esta realidade. Estes factos poderão ter estado na origem do aparecimento das 

primeiras UCIC. 

A abordagem ao doente crítico cardíaco exige o recurso a meios de intervenção e diagnósticos 

específicos para o tratamento. Para esse efeito, é necessário ter não só uma equipa com uma 

base teórica sólida na área de abordagem ao doente cardíaco, mas também pessoal treinado e 

adaptado às inovações tecnológicas que se vão fazendo na área. Urden cols. (2008), falam na 

importância, hoje em dia, dos laboratórios de hemodinâmica, com um papel de vital 

importância na resolução de certas patologias do doente cardíaco, realçando a experiência das 

equipas em manusear este tipo de equipamentos e técnicas. 

2. SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA  

A doença cardíaca isquémica é a causa de morte mais frequente nos Estados Unidos e Europa 

Ocidental e é projetada como a maior causa de morte no mundo em 2020. É uma doença 

arterial causada pelo aparecimento de placas ateroscleróticas, ocorrendo mais comummente 

na aorta e artérias coronárias, cerebral, femoral, e em outras artérias. O enfarte do miocárdio e 

cerebral são os tipos de enfarte com um impacto mais negativo para a saúde do doente e 

muitas vezes com desfecho fatal (Cunningham, Bene & Vaughan, 2005). 

A realidade portuguesa vem, de certo modo, corroborar esta realidade mundial. Embora tenha 

havido melhorias nestas áreas e as taxas de mortalidade relacionadas com estas patologias 
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tenham vindo a diminuir, a verdade é que estas continuam a ter uma alta incidência. Os 

avanços no tratamento aos doentes com EAM e com acidente vascular cerebral, ambas as 

patologias com maior mortalidade, tiveram alguma influência na diminuição da taxa de 

mortalidade, assim como as melhorias no atendimento pré-hospitalar, correto 

encaminhamento, redução dos tempos de espera com a instituição das vias verde (Direção- 

Geral da Saúde, 2013).  

De acordo com o INE (2016), a doença cardíaca isquémica representou 7,1% da mortalidade 

em Portugal no ano de 2014, sendo que 6,6% foram atribuídas a outras causas cardíacas. 

Assim, não é difícil perceber o impacto que este tipo de patologias tem na saúde das 

populações. 

A expressão síndrome coronária aguda é utilizada para descrever toda uma variedade de 

apresentações clínicas de doença das artérias coronárias. A relevância e interesse do estudo 

desta patologia relaciona-se com o seu impacto na vida das populações, podendo causar desde 

incapacidades nas atividades de vida e, em extremos, até mesmo a morte. Segundo Maier, 

Martins e Dellaroza (2015), a SCA é caracterizada pela rutura ou erosão de uma placa 

aterosclerótica nas coronárias, levando a uma trombose aguda e uma súbita redução do fluxo 

sanguíneo ao músculo cardíaco. Esta síndrome é composta por patologias como o EAM sem 

elevação do segmento ST (EAMSSST), enfarte agudo com elevação do segmento ST 

(EAMCSST) e a angina instável. Trata-se de patologias que, pela sua apresentação e 

consequência, colocam em risco de vida a pessoa e requerem uma intervenção urgente. 

Este tipo de doenças cardiovasculares apresenta um longo período de latência assintomática, 

pelo que, mesmo doentes com doença cardiovascular avançada, podem não apresentar 

qualquer tipo de sintomatologia até ao aparecimento do primeiro evento cardiovascular grave 

(Tsioufis, Dimitriadis, Thomopoulos, Manolis & Agabiti-Rosei, 2014). 

2.1. Angina instável 

A angina instável é caracterizada pela sua instalação súbita, com o aparecimento de sintomas 

como a dor intensa mesmo em repouso. A localização da dor pode ser diversificada, desde o 

peito, braço, costas ou até mandíbula. Caracteriza-se, ainda, pela sensação de dispneia e 

fadiga excessiva. O diagnóstico é feito com recurso à história do doente, realização de 
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eletrocardiograma (ECG), teste de esforço, imagem cardíaca, ecocardiograma e angiografia 

coronária (Vaughan, 2005).  

Para Urden e cols. (2008), a angina instável não é uma doença independente, mas sim um 

sintoma de doença cardíaca causada por um bloqueio ou mesmo espasmo da artéria coronária, 

que leva a uma redução do fluxo sanguíneo ao miocárdio. A dor é o principal sintoma, com 

localização e irradiação variável, embora o mais frequente seja a dor ou opressão. As 

características da dor não são iguais para todos os indivíduos, apresentando um padrão 

altamente individualizado. 

A angina instável que persistir por mais de cinco minutos, crescendo de intensidade, e que 

não responde à toma de nitroglicerina, constitui uma emergência médica. É um indicador de 

instabilidade da placa aterosclerótica, podendo mesmo significar rutura da placa ou formação 

de trombos, que podem levar ao enfarte do miocárdio (Urden et al., 2008). 

2.2. Enfarte agudo do miocárdio  

O EAM é outra das patologias englobadas na SCA. Ocorre como resultado de uma obstrução 

prolongada que impede a irrigação do miocárdio. Tal fenómeno pode levar a lesões 

irreversíveis e até mesmo necrose da parede do miocárdio, colocando o doente em risco de 

vida (Bene & Vaughan, 2005). 

A dor é sempre o sintoma mais característico desta patologia, embora, por vezes, a sua 

instalação possa ser silenciosa ou com uma dor descrita pelo doente como leve. Esta tem uma 

duração superior a trinta minutos. Descrita como forte e muito intensa para as pessoas que 

vivenciam esta experiência, o diagnóstico de EAM é baseado essencialmente no histórico do 

doente, na presença de elevação dos segmentos ST, ou ondas Q no ECG de doze derivações e 

marcadores séricos de necrose miocárdica (Bene & Vaughan, 2005). 

A necrose, neste contexto, surge como consequência da diminuição do aporte sanguíneo 

causado por rutura da placa aterosclerótica, trombose recente das artérias coronárias ou 

espasmos das mesmas junto à região onde ocorreu a rutura. A probabilidade de se salvar o 

miocárdio diminui com o passar do tempo. Quanto mais cedo for a revascularização do 

miocárdio, menor serão as consequências para o doente. O diagnóstico rápido e eficiente, 

associado à tecnologia mais recente de revascularização, é um fator crucial para o desfecho 

deste tipo de situações (Urden et al., 2008). 
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No entender de Cunningham (2005), os eventos fisiopatológicos relacionados com estes 

fenómenos de isquemia variam desde lesões reversíveis das células musculares até destruição 

maciça e irreversível de estruturas celulares complexas. Tal deve-se, essencialmente, a 

fenómenos de fluxo de sangue ao miocárdio e necessidades metabólicas do mesmo. Uma 

situação de isquemia severa e prolongada, mesmo que associada a uma necessidade 

metabólica normal, pode levar a lesões irreversíveis no músculo cardíaco. 

A abordagem, nestas situações, tem que passar por uma boa dinâmica de toda a equipa 

multidisciplinar, recurso a meios complementares de diagnóstico, de intervenção e tratamento 

específicos só ao alcance de UCI altamente especializadas na área cardíaca. Para Urden e 

cols. (2008), os avanços das ciências e o aparecimento de novas tecnologias, novos 

procedimentos, novas abordagens, fazem com que a exigência sobre os técnicos de saúde, 

nomeadamente os enfermeiros, aumente.  

Estes avanços tecnológicos que se vivem em contexto de UCI criam novos desafios, não só 

para os prestadores de cuidados mas também a todos aqueles que deles necessitam. É 

necessário adotar uma sensibilidade no que concerne ao timing em que se deve introduzir 

mudanças ou adoção de inovações e novas práticas. No entender de Urden e cols. (2008), é 

crucial a capacidade de flexibilidade e adaptação à mudança como mecanismo de 

harmonização, tanto da vida pessoal como do ambiente organizacional. 

2.3. Manifestações da síndrome coronária aguda 

Reconhecer a doença cardíaca pode ser muito importante na primeira abordagem ao doente 

com SCA. A recolha de dados e análise da história de início de episódio agudo são a chave de 

toda a abordagem a instituir. Tal como referido anteriormente, a SCA engloba uma série de 

patologias. Embora as apresentações possam ser semelhantes, existem sinais característicos de 

cada tipo de patologia que nos permite chegar ao diagnóstico correto. Urden e cols. (2008), 

afirmam que a correta avaliação dos sintomas da dor torácica é crucial no reconhecimento e 

tratamento da patologia cardíaca. 

A dor é o principal sintoma na identificação da SCA. Para Urden e cols. (2008), a dor 

cardíaca é um tipo de dor aguda, de curta duração relacionada com lesão de tecidos e de causa 

normalmente identificável. Em contexto de UCI, a dor é considerada uma experiência 

multidimensional com uma componente fisiológica, sensorial, afetiva, cognitiva e 
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comportamental. A angina apresenta-se como uma dor que pode variar em relação à sua 

localização, sendo que a maioria das pessoas refere a dor retro esternal. A duração apresenta 

também variações, na angina estável, a dor dura menos de cinco minutos, sendo que, na 

angina instável, esta duração é superior a cinco minutos, sem alívio com o repouso ou 

medicação. A dor, em termos de qualidade, é uma sensação de pressão ou peso no peito, 

sensação de aperto ou compressão. Uma dor do tipo visceral, muitas vezes descrita como 

queimadura, dificuldade em respirar ou mesmo sensação de sufoco.  

Ainda segundo os mesmos autores, esta pode irradiar para face interna do membro superior 

esquerdo, membro superior direito, mandíbula e ombro esquerdo. Geralmente, a dor tem 

início por esforço/exercício, frio, exercício após refeição abundante, stresse emocional, medo, 

raiva. É uma dor que abranda e cede habitualmente quarenta e cinco segundos após 

administração de nitroglicerina sublingual. 

O enfarte, por sua vez, caracteriza-se pela dor forte no peito com ou sem irradiação para 

outras zonas, prolongada ou um histórico atípico de dor no peito, dor leve ou mesmo sem dor. 

Destacam-se, ainda, sintomas como ansiedade, fadiga, suores frios e diaforese. A nível 

respiratório, pode verificar-se dispneia, taquipneia, crepitações sugestivas de congestão 

pulmonar e insuficiência cardíaca. Como sintomas gastrointestinais, podem surgir as náuseas, 

vómitos que podem estar relacionados com a intensidade da dor. O pulso pode apresentar-se 

como forte ou filiforme, regular ou irregular (Bene & Vaughan, 2005). 

Urden e cols. (2008), falam-nos ainda da isquemia silenciosa quando existe evidência objetiva 

de EAM. Contudo, o doente pode não apresentar qualquer tipo de sintoma. As pessoas com 

diabetes que desenvolveram um certo tipo de neuropatia autonómica são um dos grupos de 

risco por apresentarem alterações na perceção da dor. A dificuldade na deteção é acrescida do 

facto de sintomas como náuseas, vómitos e diaforese poderem ser interpretados erradamente 

como uma situação de hipoglicemia. 

3. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO DOENTE CRÍTICO COM SÍNDROME 

CORONÁRIA AGUDA 

Os cuidados de enfermagem ao doente com SCA implicam que, na fase crítica do processo de 

doença, a prioridade seja dirigida à manutenção das funções vitais. Omari, AbuAlRub e 

Ayasreh (2013), quando investigaram os cuidados de enfermagem que os doentes críticos 
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mais valorizavam, concluíram que a componente técnica do enfermeiro era o fator mais 

importante durante a sua experiência de doença.  

O regulamento nº 124/2011, de 18 de fevereiro, reitera a importância do enfermeiro 

especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica, bem como dos cuidados por ele 

prestados. O doente crítico requer uma observação, colheita e procura contínua de dados 

como meio de conhecer a realidade do doente, detetar problemas e intervir em tempo útil. O 

cuidado de proximidade é um fator crucial em toda a abordagem a par das competências do 

enfermeiro, o seu discernimento, capacidade de avaliação diagnóstica e monitorização 

constantes da situação.  

Os cuidados de enfermagem especializados à pessoa em situação crítica caracterizam-se pela 

sua alta especificidade e qualificação prestadas de uma forma contínua à pessoa com uma ou 

mais funções afetadas e em risco iminente de vida. Os cuidados de enfermagem devem ser, 

por isso, dirigidos para as necessidades afetadas de modo a manter as funções básicas de vida 

sem descurar a prevenção de complicações, limitação de incapacidades, com vista à 

recuperação da pessoa. 

Waldow (2006), afirma que na génese dos cuidados de enfermagem está um interesse, a 

responsabilidade, preocupação e afetos que incutem no outro uma aprendizagem e educação 

que potencie a pessoa a crescer. Já Phaneuf (2005) diz que o primeiro contacto com o doente 

marca o início da relação de ajuda. Esta assume um carácter particular, pois não assenta 

apenas numa conversa amigável, numa exposição brilhante ou numa discussão de pontos de 

vista e objeções entre pessoas. A originalidade da relação de ajuda nos cuidados de 

enfermagem assenta, sobretudo, na entrega, na dedicação e no interesse pela história, pelas 

experiências e pelo sofrimento do outro. 

A admissão do doente marca o início do estabelecimento da relação e criação de uma relação 

terapêutica. Através da avaliação inicial, o enfermeiro deve ser capaz de ter uma compreensão 

profunda da situação por que a pessoa está a passar, a sua perceção da situação e os meios de 

que esta dispõe para lhe fazer frente, permitindo-lhe evoluir como ser humano. Através desta 

compreensão, o enfermeiro ajuda o doente a efetuar o seu ajustamento pessoal a uma situação 

a que ele não se conseguiria adaptar sem o apoio ou suporte de terceiros (Phaneuf, 2005). 

O ambiente de UCI, segundo Urden e cols. (2008), gera no doente e sua família uma resposta 

de stresse e enorme ansiedade. Os cuidados e a abordagem ao doente crítico centram-se, 
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sobretudo, na manutenção das funções vitais com recurso a toda a tecnologia disponível. A 

privação de sono, bem como a sedação ou outro tipo de abordagens na UCI levam a que a 

capacidade do doente para receber e interpretar informação esteja diminuída. 

Neste sentido, a abordagem ao doente crítico com SCA, passa sobretudo pela preocupação 

com aspetos relacionados com o cuidar da pessoa que vivência processos complexos de 

doença crítica e/ou falência orgânica. Os cuidados de enfermagem, na fase inicial da doença, 

estão centrados sobretudo em três grandes dimensões, a dimensão física, a dimensão 

psicossocial e espiritual. 

3.1. Dimensão física 

O doente com SCA encontra-se numa situação de enorme vulnerabilidade e, muitas vezes, em 

risco eminente de vida. A Ordem dos Enfermeiros (OE, 2011), no regulamento dos padrões 

de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem em pessoa em situação crítica, 

enuncia sete categorias chave na prestação de cuidados de qualidade ao doente crítico. São 

elas, a satisfação do cliente, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-estar e 

autocuidado, readaptação funcional, organização dos cuidados e prevenção e controlo da 

infeção associada aos cuidados. 

Com a instalação da SCA, o principal destaque é colocado nas manifestações físicas da 

doença. No entender de Bene e Vaughan (2005), as intervenções e abordagens ao doente com 

instalação de um quadro de SCA revestem-se de enorme complexidade e requerem sempre 

uma abordagem urgente. O tratamento a estes doentes começa logo no pré-hospitalar. Opinião 

idêntica tem Maier e cols. (2015), falando da importância da abordagem pré-hospitalar ao 

doente vítima de SCA. Neste período de abordagem pré-hospitalar, há dois componentes 

importantes, o primeiro compreende o tempo de decisão em procurar ajuda e, o segundo, o 

tempo entre o transporte e a entrada na UCIC.  

É inquestionável a intervenção precoce na redução da mortalidade nestes doentes. Contudo, o 

sucesso neste tipo de situações depende do bom funcionamento de todos os elos de 

assistência, sendo que o primeiro elo é o próprio doente e a sua família. Ainda segundo Bene 

e Vaughan (2005), estes devem ser capazes de reconhecer manifestações da doença e procurar 

ajuda o mais rapidamente possível como forma de se encurtar o tempo de instalação da 

isquemia.  
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Maier e cols. (2015), afirmam que o tempo de espera na procura de ajuda continua a ser 

elevado, pelo que deve haver uma maior preocupação da parte dos profissionais de 

enfermagem com a sensibilização das populações e desenvolvimento de programas de 

educação para a saúde, como forma de encurtar esse período de tempo e reduzir a mortalidade 

relacionada com a patologia. 

Um quadro teórico sólido constitui um dos requisitos para o enfermeiro na prestação de 

cuidados de elevada qualidade, que garanta os melhores resultados para o doente vítima de 

SCA (M. Santos, Torres & Queiroz, 2015). A mesma opinião tem Cunningham (2005), 

quando fala na importância dos conhecimentos sobre a fisiopatologia da isquemia para a 

adequação das intervenções de enfermagem através da promoção da melhoria dos planos de 

cuidados e ajuda na promoção de resultados e respostas positivas no desfecho destas 

patologias. 

O fator tempo continua a ser preponderante na manutenção da capacidade funcional do 

coração. Há que elaborar planos de ação eficazes, mas também individualizados. Cada 

indivíduo apresenta um quadro de sinais e sintomas que, embora semelhantes, diferem pelo 

carácter único da pessoa. Para Vaughan (2005), um plano de enfermagem deve, por isso, 

espelhar o carácter único do indivíduo e todas as suas especificidades, pois muitas vezes delas 

depende a perceção e ajustamento do doente.  

No primeiro contacto com o doente, é vital a correta recolha de dados sobre a história da 

doença, muitas vezes crucial na interpretação e análise da situação clínica. O exame físico e 

os exames complementares de diagnóstico são outros dados fundamentais para a definição da 

doença. Segundo Motzer e Levine (2005), os dados que daí emergem permitem estabelecer 

metas, planear cuidados e avaliar resultados nos doentes. O papel do enfermeiro nesta etapa 

passa por incorporar os dados históricos na avaliação de enfermagem, colaborando nas 

responsabilidades interdependentes.  

Pelo elevado grau de complexidade, mobilização de conhecimentos, recursos e equipamentos 

avançados que estes doentes requerem, a abordagem e tratamento desta patologia faz-se 

preferencialmente em contexto de UCIC. Nestas unidades, encontram-se disponíveis 

equipamentos de monitorização cardíaca, capacidade de observação contínua e intensiva bem 

como capacidade de intervenção com recurso às técnicas mais recentes e recurso a tecnologia 

avançada. Os enfermeiros que aí trabalham necessitam ter conhecimentos altamente 
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especializados na área cardíaca e habilidades relacionadas com o manuseio de toda a 

tecnologia envolvida (Bene & Vaughan, 2005). 

O principal objetivo de toda a abordagem é a diminuição da extensão da isquemia relacionada 

com esta síndrome. O seu tratamento passa pela reperfusão preventiva, redução das 

necessidades metabólicas do miocárdio e manipulação das fontes de produção de energia do 

mesmo. Relativamente à reperfusão preventiva, Bene e Vaughan (2005) referem que esta 

técnica passa pela utilização de trombolíticos e pelas técnicas de angioplastia coronária 

transluminal percutânea. Estas técnicas permitem a restauração do fluxo sanguíneo ao 

miocárdio e previnem o aumento da extensão da lesão, diminuindo a possibilidade de 

reoclusão. 

Associado a estas técnicas de reperfusão preventiva, é necessária a abordagem 

medicamentosa. Bene e Vaughan (2005) abordam a importância do recurso a medicamentos 

que permitem reduzir a necessidade de oxigénio, tais como beta bloqueantes, o recurso a 

analgésicos para o alívio da dor e, em último caso, a sedação. A administração de 

nitroglicerina intravenosa pode ajudar a limitar a extensão do enfarte e melhorar a função 

ventricular. Cabe, assim, ao enfermeiro planear e gerir todo o regime terapêutico, garantindo o 

fornecimento de oxigénio necessário à função metabólica do nosso organismo. 

A respiração é, de resto, uma das necessidades básicas do ser humano de primordial 

importância, na medida em que a vida depende das trocas gasosas. Na abordagem ao doente 

vítima de SCA, é muito importante o fornecimento de oxigénio e proteção da via aérea, visto 

que as principais manifestações da doença se prendem com a necessidade de oxigénio por 

parte do miocárdio e a diminuição da perfusão ao mesmo (Vaughan, 2005). 

A alimentação e hidratação são necessidades básicas do ser humano que, em contexto de 

SCA, podem ver a sua satisfação alterada. Henderson (2007), fala na importância do papel do 

enfermeiro que, pela sua posição privilegiada junto ao doente, conhece as suas preferências e 

sabe o que este deve ou não comer de acordo com a sua patologia. A principal preocupação 

passa por procurar que o doente, com ou sem incapacidade, readquira o mais rapidamente 

possível a sua independência. Bene e Vaughan (2005), referem a importância de ajustar o 

regime alimentar após SCA de modo a prevenir a recorrência de novo evento, pelo que os 

cuidados devem passar por um conhecimento especializado para esta temática. 
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A necessidade de eliminação merece igualmente destaque na abordagem ao doente com 

patologia cardíaca. No entender de Henderson (2007), o apoio do enfermeiro na satisfação 

desta necessidade pode ser muito importante. Ajustar a cama e providenciar mecanismos para 

que o doente em repouso no leito, como é o caso, muitas vezes, do doente com SCA, possa 

ver esta necessidade satisfeita. Documentar e registar as características das eliminações pode 

fornecer dados importantes para a definição de diagnósticos e alertas relativamente ao estado 

de saúde. 

Numa fase inicial, o tratamento de SCA passa pela limitação de esforços e manutenção de 

repouso no leito. Tais medidas impedem que a pessoa mantenha as suas rotinas de vida, entre 

elas, as necessidades de higiene e conforto. Henderson (2007), alerta para este facto e 

acrescenta que este tipo de cuidados deve ser analisado sob dois pontos de vista, o valor 

psicológico e o fisiológico. Os cuidados de higiene são uma oportunidade de satisfazer uma 

necessidade fisiológica da pessoa, mas é também o momento em que o enfermeiro tem mais 

disponibilidade para o doente, ouve-o, escuta as suas preocupações, reconforta-o, criando 

todo um ambiente psicologicamente reconfortante. 

Estas necessidades básicas do ser humano podem parecer desvalorizáveis, contudo, o seu 

impacto na perceção do doente bem como em todo o processo de tratamento e recuperação do 

doente, é enorme. A OE (2011), refere-se ao bem-estar e ao autocuidado como aspetos 

relevantes na prática de cuidados de excelência à pessoa em situação crítica. Refere, ainda, 

que o enfermeiro deve procurar suplementar e complementar as atividades de vida em que o 

doente apresente dependência.  

A componente psicológica e emocional pode estar relacionada com a exacerbação de todo o 

quadro de desconforto torácico. Contudo, este encontra-se mais relacionado com toda a 

dinâmica e evolução da SCA. Quando o desconforto torácico está associado à dor, a 

abordagem em cuidados intensivos deve incidir no controlo da mesma. As metas de 

enfermagem, no entender de Bene e Vaughan (2005), passam pela deteção precoce do 

desconforto torácico e alívio do mesmo com recurso a uma abordagem mais medicamentosa 

e/ou uma abordagem que permita reduzir as necessidades metabólicas do miocárdio e 

aumentar o fornecimento sanguíneo ao mesmo. 

O aparecimento de todo e qualquer desconforto torácico em meio de UCI requer, pela parte da 

enfermagem, uma abordagem efetiva que diminua o seu impacto. De acordo com Bene e 
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Vaughan (2005), de imediato, deve ser reduzida toda e qualquer atividade física, administrado 

oxigénio para colmatar as necessidades metabólicas, com recurso à medicação prescrita, tal 

como morfina, nitroglicerina ou outro tipo de medicação. E, ainda, avaliar continuamente a 

resposta do doente perante a abordagem e documentá-la, cooperando com a restante equipa 

multidisciplinar como forma de delinear a intervenção ideal.  

Henderson (2007), enumera o ambiente seguro como uma das necessidades básicas do ser 

humano, referindo que compete ao enfermeiro gerir este ambiente seguro uma vez que, em 

muitos casos, o doente se vê privado da liberdade para o fazer. Relativamente à necessidade 

de um ambiente seguro, a OE (2011) refere que uma prática de cuidados de enfermagem de 

excelência deve ter em conta aspetos relacionados com a prevenção e controlo de infeções 

associadas aos cuidados. A abordagem ao doente crítico requer uma atuação complexa e 

recurso a técnicas invasivas, pelo que compete ao enfermeiro maximizar a sua intervenção 

tendo por base esses mesmos princípios.  

3.2. Dimensão psicossocial 

Na abordagem ao doente crítico, embora a ênfase seja colocada na manutenção das funções 

vitais do doente e prevenção de eventuais complicações, é também necessário ter em conta 

fatores como a satisfação da pessoa que vivencia processos complexos de doença crítica e 

uma preocupação em obter a máxima eficácia na organização dos cuidados de enfermagem 

especializados (OE, 2011). 

Cuidar do doente crítico inicia-se no instante em que o enfermeiro entra no espaço de vida ou 

campo fenomenológico da outra pessoa. Este identifica a condição única de ser do outro, 

sente-a no seu íntimo e responde de modo que o recetor seja capaz de exprimir sentimentos 

subjetivos e pensamentos que este deseja libertar (Watson, 2002).  

Na saúde, como na doença, o ser humano integra dimensões que se interrelacionam e 

influenciam mutuamente. Segundo Henderson (2007), a parte física e psíquica do ser humano 

não podem ser separadas, pois todas as emoções têm um efeito físico e as alterações físicas 

afetam o estado de espírito.  

O desconforto cardíaco, embora com uma componente física, pode ser exacerbado pelo 

descontrolo emocional do doente. Bene e Vaughan (2005), quando falam na prevenção e 

controlo de eventos de desconforto torácicos, referem a importância da criação de todo um 
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ambiente calmo, tranquilo, uma abordagem confiante, competente e segura, que facilite a 

função do enfermeiro. 

Fatores psicossociais podem estar na origem de desconfortos torácicos. Planear cuidados de 

enfermagem ao doente crítico implica contemplar os medos e ansiedade do doente 

relacionados com o seu diagnóstico, tratamento e prognóstico. Deve definir-se metas que 

permitam detetar precocemente manifestações de medo e ansiedade no doente, redução ou 

eliminação desses mesmos fatores e prevenir o seu reaparecimento. Os cuidados de 

enfermagem devem ir ao encontro da criação e manutenção de um ambiente tranquilo e 

relaxante (Bene & Vaughan, 2005). 

Embora o fator ambiente relaxante seja uma exigência na abordagem ao doente com SCA, a 

verdade é que, no entender de Silva, Chernicharo, Silva e Ferreira (2012), o uso de tecnologia 

avançada é cada vez mais uma realidade das UCIC. Assim, é necessário não descurar toda a 

infraestrutura do cuidado em termos dos recursos humanos, fornecendo condições para um 

exercício de profissional de qualidade e com segurança, devendo, ainda, existir um particular 

investimento na humanização dos cuidados. 

Urden e cols. (2008), falam também deste ambiente cada vez mais hostil e das alterações nos 

padrões de vida da pessoa causadas pela doença e internamento. Todos estes fenómenos 

interferem com a capacidade do indivíduo manter os seus normais ritmos de sono e repouso. 

Henderson (2007), afirma que a enfermagem não tem uma solução fácil para este problema, 

contudo, deve procurar desenvolver estratégias que possam ser alternativas ao uso da 

medicação. A manipulação do ambiente, o contacto com a família, a satisfação de algumas 

necessidades podem ser algumas das soluções para a pessoa ver satisfeitas as suas 

necessidades de sono e repouso.  

A criação de um ambiente tranquilo e relaxante pode também ter uma influência positiva na 

estabilização do doente crítico e, muitas vezes, uma alternativa à abordagem medicamentosa 

(Bene & Vaughan, 2005). Em relação à componente de conforto psicossocial, Ponte e Silva 

(2014) referem que os cuidados de enfermagem que melhor refletem esta componente, são: 

disponibilidade para cuidar, promoção de carinho, estabelecimento de vínculo e confiança, 

instigar momentos de encontro com a família, interação e bom relacionamento com os 

profissionais e adequar a assistência à cultura dos doentes. 
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Não é difícil perceber que toda a experiência de doença causada pela SCA gera medos e 

ansiedade, não só no doente, mas também na sua família. Para Bene e Vaughan (2005), é 

perfeitamente percetível a razão desses medos e ansiedade, a experiência de dor é muito 

intensa gerando um sentimento de morte iminente. Associado a isto, o início agudo de 

sintomas, o transporte para o hospital, o processo de admissão e a necessidade de terapias 

rápidas, muito frequentemente invasivas, são extremamente stressantes. Acresce, muitas 

vezes, a exigência ao doente ou até à família para tomar decisões rápidas que são de extrema 

importância para o tratamento do doente. 

Com base no mecanismo fisiopatológico da SCA, é perfeitamente percetível que o medo e a 

ansiedade aumentam a resposta do sistema nervoso simpático, levando ao aumento de 

consumo de oxigénio por parte do miocárdio. Tal levaria, inquestionavelmente, à 

intensificação da dor e desconforto torácico. Por outro lado, a ansiedade leva os doentes a 

focalizar a sua atenção para a dor, no seu coração, o que leva a uma intensificação e 

exacerbação de toda a sintomatologia. O papel da equipa de enfermagem passa, assim, pela 

criação de condições que visem a diminuição da ansiedade no doente e também na sua família 

(Bene & Vaughan, 2005). 

A preocupação dos enfermeiros que desempenham funções em UCIC deve passar pela 

identificação precoce destes eventuais desconfortos e pela criação de uma relação empática 

com o doente, que permita estreitar laços para que este se sinta à vontade para exprimir 

qualquer sinal ou sintoma de preocupação (Bene & Vaughan, 2005).  

Embora a expressão física da SCA seja facilmente observável, o acesso à dimensão emocional 

do indivíduo reveste-se de uma maior complexidade. Henderson (2007), refere-se ao 

instrumento primordial da enfermagem, a comunicação, para dar resposta a este desafio. 

Através da comunicação é possível incrementar a interação, compreender a perceção do 

doente, permitindo que este se possa exprimir e, só assim, compreender melhor as suas reais 

necessidades.  

O processo de comunicação é complexo, mas de vital importância quando se trata da 

prestação de cuidados ao doente crítico. Phaneuf (2005), define comunicação como um 

processo de criação e recriação de informação, uma partilha, troca de sentimentos e emoções 

entre pessoas. Através destes processos, consegue-se chegar ao outro e compreender as 

intenções, opiniões, sentimentos e emoções sentidas, criando com ele laços significativos 
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São vários os estudos que alertam para a importância da comunicação, não só em contexto de 

UCI, mas também após a saída do doente para outro serviço de internamento ou até para o 

domicílio. Segundo Sherrard, Duchesne, Wells, Kearns e Struthers (2015), o enfermeiro de 

cuidados coronários é a principal fonte de informação relativamente a dúvidas com medicação 

e com a patologia, sendo ainda a principal ligação com a equipa médica. 

Já Achury, Pinilla e Alvarado (2015), relativamente à comunicação com o doente crítico, 

referem a importância de um cuidado holístico composto pela capacidade técnica e 

capacidade comunicacional para com o doente e família. Relativamente às principais 

interferências neste processo, referem os escassos momentos de contacto com o doente e a sua 

curta duração, a falta de sensibilização para o assunto, o medo e o uso de linguagem 

demasiado técnica para a capacidade dos doentes, excluir do processo de cuidados a família e 

até o próprio doente, políticas institucionais restritivas e a escassa formação académica para 

lidar com as emoções que o cuidado crítico muitas vezes acarreta. 

Para a OE (2011), o enfermeiro especialista em enfermagem da pessoa em situação crítica 

deve ser capaz de promover a saúde da pessoa que passa por uma experiência complexa de 

doença. Para tal, deve promover informação relevante para novas aprendizagens cognitivas e 

novas capacidades para fazer frente aos desafios futuros. 

Comunicar não é fácil pois, implica abertura e pressupõe uma acessibilidade. Tal não deve 

passar só pelo discurso em si, mas também pela linguagem corporal, pela demonstração de 

disponibilidade e entrega. É um processo que assenta na confiança e num clima de 

compreensão recíproca. Phaneuf (2005), ao falar deste clima de compreensão, alerta para os 

seus diferentes níveis em função da intensidade dos sentimentos e emoções que afloram. 

Quando usada num contexto mais pessoal e profundo, permitirá o acesso às emoções e aos 

sentimentos do outro. 

Henderson (2007), abordando os componentes dos cuidados básicos de enfermagem, refere a 

importância da ajuda ao doente a comunicar com os outros, expressando as suas necessidades 

e sentimentos. O maior desafio para o enfermeiro é ser capaz de ajudar o doente a 

compreender-se a si próprio e a alterar as condições que o torna doente, aceitando a sua 

condição quando mais nada há a fazer. 

A comunicação, enquanto parte integrante dos cuidados ao doente crítico, não se deve centrar 

unicamente no doente, deve estender-se a todos os intervenientes, inclusive aos colegas e à 
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restante equipa multidisciplinar. Numa abordagem ao trabalho de equipa e sua importância na 

assistência ao doente crítico, Camelo e Chaves (2012) falam na especificidade do trabalho de 

enfermagem de cuidados intensivos e na importância da articulação com a restante equipa. A 

comunicação incrementa o processo de trabalho em equipa, agregando todo o conhecimento 

multidisciplinar em torno de um objetivo comum. A comunicação é o ponto-chave dos 

cuidados de enfermagem e deve ser usada como um canal importante de informação.  

O doente com SCA internado em UCIC tem necessidades relacionadas com o ensino e 

aprendizagem. Henderson (2007), refere que, muitas vezes, a doença é o resultado de estilos 

de vida desajustados. Compete ao enfermeiro auxiliar o doente na modificação de 

comportamentos, tendo em vista a sua recuperação e prevenção de reinternamento. Urden e 

cols. (2008), referem o desafio para a enfermagem no auxílio ao doente e sua família na 

recolha de informação e na aquisição de competências de autocuidado. 

O enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica tem a 

responsabilidade de promover a readaptação funcional do doente. O enfermeiro, em 

colaboração com a própria pessoa, deve ser capaz de desenvolver processos eficazes de 

adaptação aos problemas de saúde. O planeamento da alta deve ter uma atenção particular na 

medida em que se pretende manter a continuidade dos cuidados e adequação de estilos de vida 

potencialmente desajustados (OE, 2011). 

A comunicação é o ponto-chave dos cuidados de enfermagem, está presente em tudo o que 

fazemos. A relação enfermeiro-doente deve assentar numa saudável comunicação, como 

mecanismo de partilha de informação e adesão ao tratamento. Para Melo (2005), tal facto 

parte da necessidade, por um lado, do doente obter informação sobre a doença que o abalou, 

por outro, da obrigação do profissional de saúde fornecer, em tempo útil, a informação em 

relação à situação clínica. Existem várias formas de fornecer informação ao doente, contudo, 

há que, neste processo, ter atenção às características pessoais de cada doente no momento de 

facultar a informação adequada. 

3.3. Dimensão espiritual 

No entender de Watson (2002), muitas situações de angústia que se observam nos nossos dias 

é fruto de um enorme vazio espiritual. O conceito de pessoa surge cada vez mais fracionado, 

sendo a importância do espírito humano destruída pelo ambiente despersonalizado criado pelo 
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homem, pela tecnologia avançada e um tratamento mecânico orientado para a cura, praticado 

por estranhos em ambiente estranho. 

Prestar cuidados deve ser encarado como um processo humano intersubjetivo e como um 

ideal moral da enfermagem. Esta assume uma função fundamental que é a preservação da 

dignidade humana nas sociedades. A enfermagem integra um compromisso importante sob o 

ponto de vista humanístico e científico no campo das ciências humanas e ciências da saúde 

(Watson, 2002). 

A conceção de Watson (2002) sobre a vida e pessoa, está associada à noção de que a alma 

possui um corpo que não está limitado nem pelo espaço ou tempo objetivos. Uma pessoa que 

passa por uma experiência, não é distinguido por noções internas ou externas de tempo e de 

espaço, mas cria o seu próprio espaço e tempo. A noção de pessoa transcende o aqui e agora e 

cada um tem a capacidade de coexistir com o passado, presente e futuro, em simultâneo. 

Neste ponto de vista, existe um enorme respeito ao conceito de alma, na medida em que está 

para além da existência física, emocional e mental da pessoa em determinado momento. 

A preocupação com as múltiplas dimensões da pessoa na abordagem ao doente com SCA, é 

representativa da evolução dos conceitos relacionados com os cuidados de enfermagem ao 

longo dos tempos. O foco de atenção na abordagem a estes doentes deve incidir sobretudo nas 

manifestações físicas da doença, pois estas colocam em risco iminente a vida do doente. 

Contudo, a importância das várias dimensões da pessoa nos processos de saúde/doença tem 

que ser tida em consideração na definição de um plano de cuidados ao doente com SCA.  
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1. METODOLOGIA 

Durante a prestação de cuidados ao doente em situação de risco de vida, por vezes há uma 

desmesurada preocupação com a técnica, com a manutenção e preservação das funções vitais 

do doente em detrimento da abordagem afetiva e comunicacional. Daqui emerge uma 

necessidade de compreender quais as expectativas e perceções que a pessoa tem dos cuidados 

de enfermagem que lhe são prestados. 

Diz-nos Fortin, Côté e Filion (2009) que a escolha do método de investigação a aplicar está 

relacionada com a orientação que o investigador dá ao seu trabalho, as suas crenças e, 

sobretudo, a natureza da questão colocada. 

De acordo com esta premissa e apoiados nos conhecimentos obtidos através da revisão da 

literatura, delineou-se um tipo de investigação que vai ao encontro dos nossos objetivos 

iniciais, que são:  

 Compreender como a pessoa perceciona a fase aguda da SCA;  

 Compreender como a pessoa perceciona os cuidados de enfermagem prestados na 

UCIC;  

 Identificar os cuidados de enfermagem mais significativos para a pessoa durante a 

permanência em UCIC;  

 Analisar a perceção da pessoa sobre a situação de saúde após SCA. 

A questão que orientou este estudo foi assim definida: “Como a pessoa com Síndrome 

Coronária Aguda perceciona os cuidados de enfermagem na Unidade de Cuidados Intensivos 

Coronários?”  

Abordar a perceção de fenómenos de saúde e doença na perspetiva de quem é cuidado 

permite-nos aprofundar a dimensão percebida do cuidado de enfermagem, igualmente 

fundamental para a melhoria da qualidade dos cuidados. 

1.1. Tipo de estudo 

A perceção da experiência vivida por cada indivíduo é única e singular. Deste modo, só 

através da análise das narrativas pessoais será possível obter uma visão global de todo o 
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fenómeno. A investigação qualitativa encontra-se, no entender de Fortin e cols. (2009), 

fundamentada no paradigma naturalista. Este encerra a crença de que existem várias 

realidades, cada uma delas baseada nas perceções e experiências individuais, que tendem a 

mudar com o tempo. Assim, a abordagem metodológica mais adequada para a compreensão 

do fenómeno em estudo foi do tipo descritivo, analítico com abordagem qualitativa. 

A perceção dos cuidados prestados em situação crítica, na perspetiva da pessoa, poderá ser 

obtida através da entrevista semiestruturada. A descrição pormenorizada das experiências 

pessoais reflete o carácter único e não previsível que caracteriza o desenvolvimento e 

crescimento de cada indivíduo. Fortin e cols. (2009), referem que todas as investigações do 

tipo qualitativo revelam o sentido ou a significância que o fenómeno estudado tem para a 

pessoa.  

A abordagem das perceções, expectativas e considerações sobre os cuidados de enfermagem 

transporta-nos para uma dimensão que só pode ser compreendida através do diálogo com a 

pessoa que as experienciou. A investigação qualitativa permite ao investigador entrar em 

contacto com as pessoas que viveram o fenómeno em estudo. Os participantes exprimem, de 

forma livre e espontânea, as suas crenças e os seus sentimentos. As investigações que usam 

este tipo de metodologia têm em conta todos os aspetos humanos no exame da significação 

das experiências. Assim, o investigador vai descobrindo temas e categorias que lhe permite 

descrever o fenómeno (Fortin et al., 2009). 

1.2. Participantes do estudo 

No entender de Fortin e cols. (2009), a investigação qualitativa depende dos dados recolhidos 

e da riqueza dos mesmos. Nesta situação, aceita-se a noção de amostra teórica, com base no 

princípio da saturação de dados para determinar o número de participantes.  

Ao longo da recolha de dados foi dado maior ênfase à qualidade, riqueza, detalhe, 

singularidade da informação em detrimento da quantidade. O número de participantes foi 

definido pela qualidade de informação necessária para que o fenómeno fosse devidamente 

analisado e permita a construção de um referencial o mais aprofundado possível. A saturação 

acontece quando os temas e as categorias se tornam repetitivas e a recolha de dados já não 

fornece novas informações (Fortin et al., 2009). 
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A seleção dos participantes do estudo obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: pessoas 

internadas numa UCIC de um centro hospitalar da região norte de Portugal, com diagnóstico 

de SCA, já estabilizadas da sua situação crítica, capazes de compreender e responder às 

questões colocadas durante a entrevista, e que voluntariamente aceitaram participar no estudo. 

A tabela 1 apresenta as características sociodemográficas (idade, género, estado civil, 

profissão e habilitações literárias) que permitem caracterizar os participantes do estudo. 

Tabela 1. 

Caracterização sociodemográfica dos participantes no estudo 

Variáveis  n % 

Grupo etário 
54 – 64 Anos 3  30,0 

65 ou mais anos 7  70,0 

Género  
Masculino 7  70,0 

Feminino 3  30,0 

Estado civil 
Casado 9  90,0 

Divorciado 1  10,0 

Situação profissional 

Activo 4  40,0 

Reformado 5  50,0 

Doméstico 1  10,0 

Nível de escolaridade   

1º ciclo 6  60,0 

2º ciclo 1  10,0 

3º ciclo 3  30,0 

Profissão 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas. 2 20,0 

Pessoal administrativo 1 10,0 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 

segurança e vendedores 
1 10,0 

Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta 
3 30,0 

Trabalhadores não qualificados 3 30,0 

O estudo integrou 10 participantes cujas idades se situaram no intervalo entre os 54 anos e os 

81 anos, sendo que a média de idades se situou nos 67, 8 anos. É composta na sua maioria por 

indivíduos do género masculino (7), sendo três do género feminino. O estado civil da maioria 

dos participantes era casado, no entanto, entre eles havia um divorciado. As habilitações 

variavam entre o terceiro ciclo em três dos participantes, um deles tinha o segundo ciclo e seis 

deles apenas o primeiro ciclo. As profissões foram também elas variadas, sendo que cinco 

deles, no momento atual, encontravam-se reformados da sua atividade, quatro ainda estão no 

ativo e um deles exercia trabalho doméstico. 
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1.3. Instrumento de recolha de dados 

São vários os instrumentos de recolha de dados ao dispor do investigador na abordagem 

qualitativa, contudo, cabe ao investigador determinar o tipo de instrumento que melhor se 

adequa ao objetivo de estudo, às suas questões de investigação ou às suas hipóteses (Fortin et 

al., 2009).  

Os mesmos autores referem que a escolha do método de recolha de dados depende do tipo de 

investigação e do fenómeno em estudo. Neste sentido, decidiu-se pela entrevista 

semiestruturada com questões abertas, tendo em conta a obtenção de um relato pormenorizado 

e rico sobre a experiência de cada um dos participantes.  

Fortin e cols. (2009) referem, ainda, como vantagens da entrevista semiestruturada, uma 

maior possibilidade de obter informações sobre temas complexos e carregados de emoção, 

uma taxa de resposta elevada e a obtenção de respostas detalhadas. Acrescentam que o tempo 

requerido para a entrevista e o seu custo elevado representam os principais inconvenientes, e 

os dados podem ainda ser difíceis de codificar e de analisar.   

O guião da entrevista (Apêndice A) é constituído por questões relacionadas com a 

caracterização dos participantes e por questões relacionadas com a perceção sobre a doença e 

sobre os cuidados de enfermagem experienciados pela pessoa durante o seu internamento na 

UCIC, bem como as suas expectativas futuras. 

O recurso a questões abertas está relacionado com a necessidade de o participante responder 

às questões de modo livre, pormenorizadamente, acrescentando valor aos dados. Convidou-se 

o participante do estudo a encontrar nas suas experiências as respostas às questões que lhe 

foram colocadas, apoiando a livre expressão do pensamento. 

1.4. Procedimentos na recolha de dados 

O local da realização das entrevistas foi a unidade de cardiologia, serviço de internamento 

para onde é transferido o doente com SCA após resolução da fase aguda. A permanência 

média destes doentes em UCIC é de aproximadamente três dias, a sua passagem para o 

serviço de cardiologia pretende responder às necessidades de monitorização, vigilância e 

preparação da alta. 
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Para Gil (2006), a preparação do guião de entrevista, o estabelecimento do contacto inicial, a 

formulação das perguntas, o estímulo a respostas completas, o registo das respostas e a 

conclusão da entrevista, são aspetos a ter em conta no momento da recolha de dados junto aos 

participantes. 

A escolha do local foi a unidade de cardiologia, unidade do doente, e todas as entrevistas 

decorreram durante o turno da tarde. As entrevistas foram realizadas em dias diferentes, de 

acordo com a disponibilidade dos participantes, e a sua duração nunca foi inferior a quarenta e 

cinco minutos. O estado de todos os participantes foi considerado estável, tinham capacidade 

de compreensão das questões e deram o seu consentimento livre e esclarecido para a 

realização da mesma, sendo apresentada a folha de consentimento informado e solicitada a 

adesão dos participantes (Apêndice B).  

Os participantes foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

definidos. O primeiro contacto com o doente é um momento de enorme importância no 

estabelecimento de um ambiente empático. Este momento é importante para o sucesso de 

qualquer entrevista, pelo que se procurou sempre encontrar pontos em comum como forma de 

criar uma relação de cooperação salutar, com o objetivo de extrair o máximo de informação 

possível em cada entrevista.  

Na primeira aproximação, foi sempre feita a apresentação do investigador, do estudo e dos 

seus objetivos, da autorização por parte da instituição para a realização do estudo e reiterada a 

importância do contributo da pessoa para o sucesso da investigação. Procurou-se, ainda, 

explicar o processo de realização da entrevista, apresentada a folha de consentimento 

informado e explicada a possibilidade de, a qualquer momento, a pessoa poder retirar-se do 

estudo sem qualquer tipo de consequências. 

Foi dado, ainda, conhecimento e pedida autorização para que as entrevistas fossem gravadas 

em formato áudio, como forma de garantir que não se perderiam informações. As gravações 

foram posteriormente transcritas na íntegra para a análise detalhada. Foi dada a garantia sobre 

compromisso de honra que as gravações respeitariam todas as condições de confidencialidade 

e anonimato, pelo que, terminada a sua pertinência, estas serão destruídas.  
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1.5. Tratamento de dados  

A análise dos dados permitiu orientar o estudo, na medida em forneceu informação relevante 

para uma compreensão mais aprofundada sobre o fenómeno. De acordo com Dubouloz 

(2003), na investigação qualitativa, a análise dos dados está intimamente ligada ao processo 

de escolha dos participantes e na respetiva recolha de dados que se realizam em simultâneo. A 

análise é precedida por uma fase de organização dos dados, onde se inclui a transcrição e 

ordenação por categorias e subcategorias.  

Neste estudo, os dados relacionados com a caracterização sociodemográfica dos participantes 

foram analisados com recurso à estatística descritiva. Os restantes dados resultantes das 

entrevistas realizadas foram analisados com recurso à análise de conteúdo, seguindo 

orientações de Bardin (2011). As temáticas encontradas foram estabelecidas antes da recolha 

de dados e surgiram da formulação dos objetivos. As categorias e subcategorias foram 

identificadas com base na análise da informação resultante das entrevistas. 

Segundo Dubouloz (2003), a análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do 

conteúdo das mensagens e indicadores que permitam realizar inferências sobre os 

conhecimentos relativos às condições de receção da informação das mensagens. Assim, o 

método de análise de conteúdo constituiu-se como uma ferramenta para a compreensão e 

construção de significados das palavras que o participante manifestou no seu discurso ao 

longo da entrevista. 

A análise de conteúdo, para Bardin (2011), organiza-se em três fases cronológicas, a pré-

análise, a exploração do material, e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A 

pré-análise procura responder a três objetivos, a escolha dos documentos a serem submetidos 

a análise, a formulação dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a 

interpretação final.  

A exploração do material consiste nas operações de codificação, decomposição ou 

enumeração, em função de regras previamente formuladas. Assim, este método implica 

transformar dados brutos que emergem da recolha de dados de modo a obter uma 

representação de todo o conteúdo, ou expressão através do recurso a recorte, agregação e 

enumeração.  
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Assim, a categorização é uma operação da classificação dos elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação, com critérios previamente definidos. As categorias reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registo) com um título genérico, agrupamento efetuado com 

base nas características comuns dos elementos. O critério pode ser semântico, sintático, léxico 

e expressivo (Bardin, 2011).  

A mesma autora define as unidades de registo como uma unidade de significação a codificar 

que corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando todo o 

processo de categorização. Estas unidades de registo podem ser de natureza e de dimensões 

variáveis. 

Por último, a fase do tratamento e interpretação dos resultados, que compreende a realização 

de inferências e interpretações a propósito dos objetivos previstos com base em resultados 

significativos. 

1.6. Considerações éticas 

As preocupações éticas devem estar presentes em todas as etapas do processo investigativo, 

desde a pertinência do problema, relevância do estudo, escolha da metodologia de 

investigação, seleção dos participantes, instrumentos e processos de recolha de dados até à 

garantia do respeito pelos direitos dos participantes (Nunes, 2013). 

O International Coucil of Nursing, cit. por Nunes (2013), emitiu diretrizes éticas para a 

investigação em enfermagem. Com base nessas diretrizes, foi possível definir seis princípios 

éticos básicos da investigação: princípio da beneficência, avaliação da maleficência, 

fidelidade, justiça, veracidade e confidencialidade. No mesmo sentido, o código deontológico 

do enfermeiro, bem como o regulamento do exercício profissional dos enfermeiros, têm 

consagrado os princípios éticos e deontológicos para o exercício profissional e para a 

investigação.  

Foi necessário obter autorização para conduzir o estudo e a aprovação da investigação pela 

comissão de ética (Apêndice C). Assim, foi elaborado um protocolo de investigação para 

enviar ao conselho de administração da instituição de saúde onde se realizou o estudo. Desse 

documento constava o tema/problema, os objetivos, a metodologia, o tipo de estudo, as 

pessoas responsáveis pelo estudo e recolha de dados, o consentimento informado, o tempo 

médio das entrevistas e os recursos que seriam utilizados. 
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Segundo Fortin e cols. (2009), o investigador deve apresentar um protocolo de investigação, 

indicando os instrumentos utilizados, assim como um formulário de consentimento, 

precisando os objetivos do estudo, a natureza da participação dos sujeitos e as disposições 

tomadas para proteger os direitos dos participantes. 

Segundo os mesmos autores, o respeito pelas pessoas e a escolha esclarecida assenta no 

princípio segundo o qual toda a pessoa tem o direito e a capacidade de decidir por ela própria. 

Deste princípio resulta que o sujeito selecionado tem o direito de decidir livremente, com todo 

o conhecimento de causa, participar ou não participar no estudo  

Ao longo de toda a investigação, houve sempre preocupação com o respeito pelos princípios 

éticos. Assim, no início de cada entrevista cada participante foi informado sobre o tipo de 

estudo, os objetivos e solicitada a sua participação através da assinatura de um consentimento 

informado, bem como, o direito à recusa na participação no estudo podendo em qualquer 

momento, deixar de participar. Para a garantia da intimidade/privacidade, a entrevista de 

recolha de dados foi feita a sós com o doente na sua enfermaria no serviço de cardiologia. Foi 

dada a garantia aos participantes que os dados recolhidos em formato áudio seriam destruídos 

logo que não fossem necessários. 
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1. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Procedemos à apresentação, análise e discussão dos resultados obtidos através das entrevistas 

aos participantes do estudo. Para orientar esta fase de análise, interpretação e discussão dos 

resultados, recorreu-se a diferentes autores, através de pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

bem como ao enquadramento teórico previamente desenvolvido para fundamentar os dados 

nas categorias e subcategorias encontradas. 

Nesta etapa da investigação, as narrativas dos participantes constituíram o corpus de análise 

sobre o qual desenvolvemos todo o estudo. O relato da experiência vivida pelos participantes 

permitiu-nos compreender melhor todo o fenómeno, acedendo à sua perceção da realidade. 

Fortin e cols. (2009) reforçam a ideia de que a visão global de todo fenómeno só é obtida 

através da análise das narrativas pessoais. Existem várias realidades, cada uma delas, reflexo e 

fundamentada na perceção e experiência individuais. 

Com o desenvolvimento das entrevistas foi possível perceber e retirar conclusões 

relativamente ao impacto da doença na vida dos participantes. As respostas perante uma 

situação de doença refletem a singularidade do ser humano, razão pela qual existem múltiplas 

perceções relativamente a um mesmo problema, motivando diferentes comportamentos e 

atitudes. Apesar de diferentes, há algumas similaridades nas respostas perante a doença, os 

cuidados de enfermagem prestados em UCIC e perspetivas de futuro, o que nos permitiu criar 

um quadro conceptual relativamente ao fenómeno. 

Da apresentação, análise e discussão dos resultados emergidos das entrevistas realizadas foi 

possível realizar a descrição e fundamentação das categorias e subcategorias que integram os 

diferentes temas do estudo. Este processo foi efetuado com recurso a excertos dos discursos 

dos participantes, bem como a comparação destes resultados com os de outros estudos e ainda 

às diferentes teorias relacionadas com a investigação (Apêndice D).  

Da análise dos dados recolhidos, os temas que emergiram do fenómeno foram: a perceção dos 

participantes sobre as manifestações da doença; a perceção dos participantes sobre os 

cuidados de enfermagem de que foram alvo na UCIC; a perceção dos participantes sobre os 

cuidados de enfermagem significativos; e a perceção dos participantes sobre a transição 

saúde/doença. 
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1.1. Perceção dos participantes sobre as manifestações da doença 

A instalação da SCA faz-se acompanhar de uma variedade de alterações clínicas, relacionados 

com a diminuição do fluxo de oxigénio ao miocárdio. A apresentação desta síndrome varia de 

acordo com o grau de obstrução, com a duração do evento e com a resposta singular de cada 

indivíduo.  

Neste tema, perceção dos participantes sobre as manifestações da doença, foram identificadas 

duas categorias: as manifestações da doença e valorização e informação sobre a doença. A 

primeira aborda as manifestações da doença, na sua dimensão física e dimensão 

psicoemocional e espiritual, a segunda categoria diz respeito à valorização e informação da 

pessoa em relação à doença. 

1.1.1. As manifestações da doença 

Dimensão física 

A dor foi referida como o principal desconforto. No que concerne à sua localização, esta 

variou entre a região esternal, com ou sem irradiação para a região dorsal, pescoço, 

mandíbula, orofaringe e braços. A dor foi explicada como sendo tipo moedeira, uma 

“impressão”, algo esquisita, uma picadela e um aperto, como podemos perceber nas seguintes 

expressões:  

“… uma espécie de moedeira aqui no peito que me apanhava aqui as costas.” E1 

“Doía-me o pescoço e aqui os dentes também." E2 

“Era uma dor… uma impressão e pela primeira vez começou-me a doer o peito. Doía-me a 

mandíbula e braço.” (…) “A dor não era igual à primeira. À volta da garganta, doía a 

mandibula e doíam-me os dentes que eu já não tenho!” E3 

 “… ficava só assim aqui no peito. Um aperto e então este braço doía-me … o braço esquerdo … 

estava muito dorido!” E6 

“… entre o peito e o estômago … mesmo no centro do estômago. E dai apertava-me o peito … era 

tanta dor! Tanta dor!.” E7 

“… aí começou logo a apertar-me o peito!” (…) “era um aperto … eu logo vi que devia ser o 

coração! Só sentia um aperto!.” E8 

 “Doía-me aqui o peito e ainda me apertava também as costas” E10 
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No entender de Janin e Hess (2002), o principal sintoma de SCA é a dor torácica com uma 

componente retroesternal. A dor torácica irradia para o pescoço, mandíbula, dentes inferiores, 

ombro esquerdo e trajeto ulnar do braço esquerdo até aos dedos. Pode, ainda, irradiar para a 

região interescapular, onde pode aumentar de intensidade.  

A manifestação da intensidade da dor foi também diversa desde um padrão atípico de dor 

ligeira ou mesmo ausente, até um fenómeno de dor insuportável, descrita como sendo 

corrosiva, horrível e tremenda:  

“A dor não era assim muito forte, era esquisita!” (…) “Uma espécie de moedeira aqui no peito 

que me apanhava aqui as costas. E apertava…” (…) “a dor nem era assim nada de mais" (…) 

"era uma dor que eu aguentava!” E1 

“Uma dor muito forte nas costas, uma dor corrosiva … uma dor tremenda … muito calor.” (…) 

“Aquela dor… horrível … horrível …” (…) "uma dor como quem me estava ali a corroer.” E2 

“Tive uma dor forte e permanente que não passava como as outras.” E3 

“… dor só tive um bocadito!" E4 

A perceção dos participantes sobre a dor está em conformidade com a bibliografia de dor 

torácica. Janin e Hess (2002), descrevem a dor como um aperto, uma compressão, constrição, 

queimação dolorosa, pontada ou sensação de peso no peito. A probabilidade de surgir um 

padrão atípico de dor é, no entender de Steinhubl (2006), elevada em doentes muito jovens ou 

com idade avançada, em diabéticos e em indivíduos do sexo feminino.  

Outras manifestações da doença foram referidas pelos participantes, embora com menos 

expressão nomeadamente a dispneia. 

 “Uma dor que me impedia de respirar!" E3 

"Quando me levantei da cama para cima senti falta de ar … O que me preocupou mais foi a falta 

de ar!" (…) "Quando me levantei eram 6 da manha para ir à casa de banho e não me senti bem” 

E4 

Janin e Hess (2002), referem que, por vezes, a intensidade da dor é de tal ordem que alguns 

doentes a descrevem como um fenómeno semelhante ao estrangulamento. Já Propert (2002), 

refere que a dispneia é um sintoma sensível, mas muito pouco específico, pois são várias as 

causas possíveis para a sua manifestação. A sensação de falta de ar é um sintoma de 
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comprometimento do correto funcionamento cardíaco, pelo que é o principal elemento de 

diagnóstico de insuficiência cardíaca. 

Alguns dos participantes referiram presença de um episódio de síncope ou pré-síncope 

durante a instalação da SCA. 

"Provavelmente desmaiei … quando me levantaram eu tinha uma ferida na cara … perdi os 

sentidos” (…) "Eu não estava bem, estava muito abatida." E2 

"Não sei por onde entrei … de maneira que … devo ter entrado onde entram os outros…" (…) “Eu 

já não me recordo de muita coisa….” E4 

Propert (2002), refere que a diminuição da perfusão cerebral provoca uma perda de 

consciência. Situações menos graves em que há uma redução da perfusão, resultam em 

episódios de instabilidade, fraqueza nas pernas e tonturas que caracterizam a pré-síncope. 

As náuseas e vómitos, bem como outros distúrbios gastrointestinais foram referidos como 

sintomas de SCA por alguns dos participantes no estudo. 

“… vomitei o que tinha comido de manhã … vomitei tudo fora!” E6 

“… vomitei tanto … tanto… a minha reação era vomitar….” E7 

“… comecei a ter diarreia….” E8 

Em doentes com SCA, a dor é a manifestação mais evidente, mas há outros sintomas 

associados, tais como, diaforese, náuseas, fraqueza, dispneia, taquipneia, sensação iminente 

de desmaio, vómitos, soluço e cãibra na parte inferior do abdómen (Janin & Hess, 2002). 

Dimensão psicoemocional e espiritual 

Dos relatos dos participantes foi possível identificar um número significativo de referências à 

perceção das manifestações iniciais da doença. Nomeadamente a sensação de morte iminente, 

e outras manifestações significativas da experiência. 

"Quando me ajoelhei no chão … aí senti! ... senti que a minha vida estava em risco!” (…) "Vou-me 

morrer aqui!" (…) "percebi que o meu problema era grave." E2 

"Pois senti … senti que estava em risco. Que isto é grave!" E4 

“Sim … sim senti que me ia embora comecei a … até disse para a minha família que já não 

voltava para casa!” E5 
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Outros participantes referiram não terem tido a noção da gravidade da situação como 

podemos perceber pelos relatos. 

"Nunca perdi os sentidos nem o tino nem nada" (…) "estive sempre calmo" (…)"nunca pensei 

muito se chegaria amanha ou depois." E1 

 “Nunca pensei que fosse grave … nunca pensei nisso.” E6 

Quando confrontado com a vulnerabilidade e a finitude, o ser humano vive uma experiência 

de grande sofrimento. O mal-estar bio-psico-social causado pela experiência de doença aguda 

gera no indivíduo sofrimento que domina a sua consciência e altera toda a experiência 

existencial e a capacidade relacional com o mundo. Esta experiência de doença dá-nos a 

conhecer os nossos limites e confronta-nos com a alteração de nós mesmo, dos nossos 

projetos e referências (Gameiro, 1999). 

A perceção da situação de doença confronta a pessoa com a sua fragilidade de ser humano, 

probabilidade de perdas físicas, afetivas, relacionais, sociais e profissionais, bem como o mal-

estar físico que caracteriza a própria doença. Tudo isto pode conduzir ao desenvolvimento de 

sofrimento, angústia, insegurança, confrontação com a morte, com manifestações de medo, 

ansiedade e stresse (Gameiro, 1999). Neste sentido, o utente quando confrontado com a 

sintomatologia ou com a informação relacionada com a alteração do seu estado de saúde 

desenvolve um processo complexo de assimilação e integração psicoafectiva. 

Através da análise das entrevistas realizadas foi ainda possível perceber que a pessoa 

considera como significativo na experiência de doença, a capacidade técnica dos profissionais 

e as instalações da UCIC. Outros referiram que, durante a fase crítica, a família e a 

espiritualidade/religiosidade tiveram um papel preponderante na forma como vivenciaram a 

situação. 

“…  eu tenho muita fé na ciência e em muito bons técnicos e eu tinha referências…sobre a 

qualidade técnica deste hospital” (…) “tinha referências que os médicos aqui realmente eram 

muito bons” (…) “Eu vinha com aquela coisa … eu chego lá eles fazem-me o tratamento como 

deve ser” (…) “Uma coisa que me chamou a atenção foi a organização daquelas pessoas 

naquele piso.” E3 

“… quando nos dá assim estas coisas ... A gente só pede a Nossa senhora que nos dê saúde … só 

gostava de ver os meus filhos e netos…”E6 
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“… foi tudo seguido aquilo não havia coisa mais eficaz … o tempo que se perdeu foi só o de ir 

para os locais!” (…) “… eu sou sempre uma pessoa de fé … e tudo … que nunca tive coisa de 

pensar nisso … mesmo quando me faltou a luz.” E8 

A relevância de aspetos relacionados com a religiosidade/espiritualidade e fé durante a 

instalação da SCA é importante, contudo, o enfermeiro deve ser capaz de discernir estes 

conceitos. A fé remete-nos para a crença ou aceitação de algo que não vemos fisicamente. 

Esta definição pode até mesmo ser alargada para representar uma maneira de ser, de viver e 

imaginar pelo que os indivíduos a podem colocar em coisas tangíveis (Bolander, 1998). 

Assim, a fé que as pessoas colocam nos enfermeiros e nas instituições, não têm qualquer 

relação com a religião ou espiritualidade. A fé de que muitos doentes falam relaciona-se com 

as capacidades dos profissionais, das instituições e da ciência em si. Para corresponder a esta 

confiança, o enfermeiro deve procurar diariamente a excelência dos cuidados que presta. Para 

Phaneuf (2005), esta excelência das capacidades do enfermeiro não surge instantaneamente, é 

desenvolvida através da experiência, de uma formação sólida, mas também através de outras 

componentes mais pessoais relacionadas com a personalidade do enfermeiro e de um saber 

fazer orientado não só pela prática em si, mas pela capacidade de análise e interpretação das 

situações que se lhe apresentam. 

Quando nos fala de religiosidade o doente faz referência a um conjunto de crenças, valores, 

códigos de conduta e rituais que procuram resposta para o que é o ser humano em relação a si 

mesmo e perante uma força superior. A espiritualidade remete-nos para um conceito mais 

amplo do que a filiação ou prática religiosa. Esta dimensão espiritual que os participantes 

muitas vezes falam transcende as dimensões físicas e psicossociais e procura um sentido para 

a vida e torna-a abrangente (Bolander, 1998). 

Um estudo realizado por Groleau, Whitley, Lespérance e Kirmayer (2010), mostrou 

referências fundamentais relacionadas com a espiritualidade nas narrativas dos participantes 

em recuperação do EAM. Os participantes referiram que a fé em Deus e a oração aos santos 

de devoção os ajudou a ultrapassar e a adaptar-se à nova situação de saúde, tornando-os mais 

fortes.  
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1.1.2. A valorização e informação sobre a doença 

O acesso à informação parece-nos ser um dado importante no que concerne à perceção do 

doente do seu estado potencialmente crítico, bem como a perceção da necessidade de recorrer 

aos serviços de emergência. Alguns dos participantes referiram ter algum conhecimento sobre 

a doença, o que permitiu recorrer de forma célere aos serviços de saúde. No entanto, outros 

associaram as manifestações a outras situações de doença, desvalorizando-as. 

"Associei a isso que fosse uma dor relacionada com os pulmões" (…) "até me parecia que era 

qualquer coisa de gripe." E1 

“… já tive dois cancros … e sabe que a ignorância é triste…eu atribui aquela dor a isso!" E2 

"Eu notei foi que ao longo de todo este tempo eu tinha alguns sintomas e não valorizava" E3 

“Eu nunca me ocorreu que fosse do coração pensei que era do estômago ou qualquer coisa sei lá 

… nunca pensei que fosse do coração.” E6 

“Aliás já me tinha dado antes! Já tinha tido esta dor antes aí uns 15 dias… 20 dias…” E9 

Na situação de SCA é importante agir de forma célere de modo a minimizar as sequelas para 

o doente e evitar um desfecho fatal. A intervenção inicia-se nos momentos iniciais de 

instalação da sintomatologia, sendo que os primeiros elos a atuar são o doente e a sua família. 

A identificação precoce e pedido de auxílio diferenciado podem fazer a diferença no desfecho 

da situação (Runge & Ohman, 2006). 

Relativamente ao conhecimento dos doentes sobre os sintomas de SCA, Ribeiro e cols. 

(2014), no seu estudo, afirmaram que era manifestamente inadequado. Assim, a escassa 

informação sobre a SCA leva a atrasos na procura de ajuda, não só na fase aguda, mas 

também em episódios anteriores que poderiam muito bem ser preditivos da doença atual. Uma 

abordagem e um acompanhamento atempado podem diminuir a probabilidade da SCA.  

Da análise das entrevistas, foi possível perceber que, para alguns participantes, este foi o 

primeiro episódio de doença cardíaca, no entanto, outros referiram já algum tempo sintomas 

que aparentemente eram preditivos da doença cardíaca atual.  

"Ultimamente a coisa de dois meses para cá fazia qualquer coisa mais esforçada e já me começava 

a apertar aqui o peito e dor também…" (…) " Aos pequenos esforços apertava-me!” E4 

“Eu já há uns tempos que tinha assim aqui uma dor (região do tórax) ” E5 
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 “… a dor … já começou há muito tempo ... há mais de quinze dias que a dor ia e vinha, ia e vinha 

…, mas desaparecia-me e eu ficava bem!” E7 

Apesar de alguns dos relatos poderem ser atribuídos a outras causas que não de origem 

cardíaca, a verdade é que esses sinais de alarme poderiam ter sido investigados e pelo menos 

estabelecido o risco de doença cardiovascular. A informação do doente sobre sintomatologia 

anterior pode fornecer orientações importantes para determinar o grau de risco de doença 

cardíaca (Runge & Ohman, 2006). 

A análise dos discursos alerta-nos para os conhecimentos insuficientes dos participantes 

relacionados com a SCA. A história e o exame físico são ferramentas importantes na 

definição da probabilidade prévia de doença cardíaca, isto é, de que os sintomas que surgiram 

estejam relacionados com o evento cardíaco (Runge & Ohman, 2006).  

Na instalação da doença e na primeira abordagem à pessoa em situação crítica, por parte dos 

enfermeiros, é importante a partilha de informação com a mesma. A falta de conhecimentos 

relativamente à sua situação clínica leva à instalação de um quadro de ansiedade e stresse que 

pode muito bem exacerbar os sintomas físicos da doença. Tal é percetível na transcrição do 

seguinte relato: 

“… disse-me que eu não podia ir para casa… porque tem que ir para vila real… não está em 

condições de ir para casa nem eu a deixo! Mas não me disseram o que era! Não deve ser coisa 

boa por eles falarem assim uns para os outros!” E7  

Todo o processo que medeia a partilha de informação assenta em bases sólidas como a relação 

que se estabelece entre enfermeiro e doente. Em relação a este assunto, Henderson (2007) 

refere que, quanto mais compreensivo for o enfermeiro, mais capaz é de ganhar a confiança 

da pessoa, ganhando espaço de manobra para melhor ajudar a ultrapassar os efeitos 

psicológicos da doença. 

Segundo a mesma autora, a atitude paternalista que por vezes tomamos com o doente no que 

concerne à informação e sua partilha deve ser evitada. O acesso à informação por parte da 

pessoa é uma necessidade fundamental de todo o processo de adaptação à doença. Permite-

lhe, por um lado, colmatar a necessidade de informação relativa aos fatores de risco que 

estiveram na origem da sua doença e, por outro lado, encarar de uma forma autónoma o 

futuro. 
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A tabela 2 sintetiza as categorias, subcategorias e principais unidades de registo que 

emergiram sobre a perceção dos participantes sobre as manifestações da doença. 

Tabela 2. 

Tabela representativa do tema: “Perceção dos participantes sobre as manifestações e valorização da doença” com 

respetivas categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

1. As manifestações da doença:  

Dimensão física 

Dor “… aí começou logo a apertar-me o peito!” E8 

Dispneia  "Uma dor que me impedia de respirar!" E3 

Síncope e pré-sincope "perdi os sentidos." E2 

Sintomas gastrointestinais  “… vomitei o que tinha comido de manha.” E6 

Dimensão psico 

emocional e espiritual 

Morte iminente 
"Quando me ajoelhei no chão… aí senti!... 

.senti que a minha vida estava em risco!” E2 

Espiritualidade/Religiosidade 

“A gente quando nos dá assim estas coisas ... A 

gente só pede a Nossa Senhora que nos dê 

saúde … só gostava de ver os meus filhos e 

netos…” E6 

2. A valorização e informação 

sobre a doença 

Desvalorização/racionalização de 

sintomas 

"Associei a isso que fosse uma dor relacionada 

com os pulmões." E1 

“… a dor… já começou há muito tempo ... a 

mais de quinze dias a dor ia e vinha ia e 

vinha…” E7 

1.2. Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem de que foram 

alvo na unidade de cuidados intensivos coronários 

A admissão do doente numa UCIC reveste-se de sentimentos ambíguos, de medos e 

ansiedades. A experiência de dor e morte iminente desenvolvem na pessoa um elevado nível 

de stresse e ansiedade que pode, por si só, agravar a sua situação de doença.  

Neste tema, perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem de que foram alvo 

na UCIC, identificaram-se três categorias: a comunicação, a relação de ajuda e o apoio 

emocional. 

1.2.1. A comunicação 

A comunicação foi referida por alguns dos participantes como sendo um aspeto importante na 

relação com a equipa de enfermagem durante a fase aguda da doença, assim como durante a 

permanência em UCIC. A perceção da pessoa relativamente aos cuidados de enfermagem e a 

sua aceitação é facilitada pela comunicação empática. Tal foi verificado através dos discursos 

de alguns dos participantes deste estudo.  
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"Vim sempre acompanhado e á conversa com uma enfermeira" (…) "conversaram comigo e 

fizeram-me perguntas, foram simpáticos" (…) "gostei da simpatia das pessoas, vieram para a 

minha volta, conversaram, falaram comigo, explicaram o que se estava a passar." E1 

"A equipa de enfermeiros lá era impecável … Impecável mesmo. Falaram muito comigo." (…) "O 

pessoal lá em baixo começou logo a preparar-me para as coisas que ia a fazer…" E4 

“… transmitiram-me calma … diziam me para não me enervar … iam-me explicando pouco a 

pouco para nos ir preparando … pouco a pouco … diziam o que me tinha acontecido … o que 

mudar daqui para a frente.” E7 

“… iam-me dizendo o que tinha acontecido e o que me iam fazer! Foram todos muito simpáticos e 

prestáveis… deixaram-me à vontade...” E10 

Para Watson (2002), a comunicação é um instrumento de grande importância pois pode ser 

um meio de acesso indireto à mente de uma pessoa, às suas emoções e ao seu interior, não se 

podendo tratar o corpo em separado da mente, das suas emoções e do sentido mais elevado do 

“eu”. Já Henderson (2007), acrescenta que a cada emoção corresponde uma expressão física. 

O papel do enfermeiro passa por fomentar um relacionamento com o indivíduo que promova 

o seu bem-estar e a partilha de informação relativa às suas emoções. 

É necessário ter sempre presente que comunicar é uma arte. Phaneuf (2005), alerta para a 

distinção entre o falar e conversar. Falar remete para a emissão de opinião do próprio sem 

cuidado por ouvir os outros. Conversar tem um sentido mais profundo, pois pressupõe a 

partilha de informação e interesses entre os dois intervenientes da conversação. Existe uma 

preocupação com a escuta, expressão de ideias, sentimentos, interesses e opiniões, comunicar 

é assim um ato de partilha e requer uma capacidade de escuta. 

Através da comunicação é possível partilhar informação relevante com o doente. Contudo, 

este momento representa um ponto crucial da relação enfermeiro/doente, dado que a reação de 

cada pessoa é única e deve ser considerada no planeamento de cuidados. Durante o 

desenvolvimento do estudo foi possível verificar diferentes reações perante a partilha de 

informação. Assim, alguns participantes referiram que os enfermeiros partilhavam informação 

antes, durante e após os cuidados prestados, como se pode verificar pela seguinte narrativa.  

"Foram explicando as coisas e aquilo que me iam depois a fazer" (…) "explicaram-me que eu 

tinha tido um enfarte" (…) "pode-se dizer que já estava a par daquilo que me iam a fazer." E1 
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No entanto, outros participantes referiram que não receberam informação da parte dos 

enfermeiros. Este facto relacionou-se, por um lado, com a falta de disponibilidade da equipa, 

por outro, com as narrativas em que foi possível perceber que o próprio doente nem sempre 

procura informação e tem dúvidas se deve ser informado, delegando para a própria família 

essa tarefa. Tal é verificado nos seguintes excertos: 

"Eu não sabia de nada para mim era tudo desconhecido" (…) “ninguém me explicou … só me 

diziam para ter calma!" E2 

"Há pessoas que gostariam de estar sempre com o enfermeiro… eles sabem em que momento dizer 

as coisas ao doente…" (…) "Prepara-se primeiro antes de dar essa notícia…dar um tempo de 

preparar para a coisa … isso e totalmente diferente" (…) "as pessoas devem ser informadas? Eu 

às vezes ponho dúvidas…" E3 

 “Eu até gostava de saber. Se foi disto ou daquilo… eles lá faziam o que tinham a fazer e não 

diziam mais nada.” E5 

Uma situação de doença aguda que altera a perceção de vida do indivíduo gera uma sensação 

de impotência e de vulnerabilidade. A partilha de informação com o doente deve ser muito 

ponderada e deve ir ao encontro do melhor interesse do indivíduo. Henderson (2007), diz que 

o doente que se encontra na posse de todas as suas capacidades intelectuais deve sempre sentir 

que as escolhas de saúde são suas. Compete, obviamente, à equipa que cuida do doente 

proporcionar a informação possível para a tomada de decisão. Numa situação de doença 

crítica e de risco eminente de vida, o doente pode delegar na equipa de saúde a decisão sobre 

o plano terapêutico a realizar.  

No entanto, Phaneuf (2005) relembra que a não partilha de informação é uma forma de 

recusar o valor da pessoa e desacreditar das suas capacidades. Geralmente, esta posição só 

poderá ser compreendida quando se trata de grupos vulneráveis, como no caso das crianças, 

idosos, pessoas com perturbações mentais, assim como relativamente aos doentes em estado 

crítico. Nestes casos, pode a família ou representante legal participar nesta tomada de decisão 

no lugar do doente tendo por base o seu melhor interesse. 

A comunicação verbal serve múltiplos objetivos. Através da escuta, a comunicação favorece o 

respeito e a aceitação pelo outro. As experiências de doença súbita colocam o doente perante 

uma situação de vida ou morte que pode ser potencialmente traumatizante. Neste sentido, a 

gestão da informação tem que ser feita com racionalidade. Informar pode servir para 

tranquilizar o doente, permitindo redução dos níveis de ansiedade, por outro lado, demasiada 
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informação ou dificuldade na gestão dessa informação podem levar a eventos prejudiciais 

para a situação clínica do doente (Phaneuf, 2005). 

1.2.2. A relação de ajuda 

A relação de ajuda que se estabelece entre o enfermeiro e o indivíduo alvo de cuidados é uma 

relação que nasce logo no primeiro contacto entre ambos. Na procura da construção de todo 

um vínculo significativo com o doente, o enfermeiro promove um interesse altruísta e 

dedicado pela história do outro, com o objetivo de melhor compreender as experiências e o 

sofrimento do indivíduo (Phaneuf, 2005). Alguns participantes, na relação estabelecida com a 

equipa de enfermagem, destacaram a simpatia, a proximidade, a disponibilidade, o contacto 

direto, a relação de confiança e promoção de um ambiente seguro para a sua recuperação. 

"As pessoas foram muito simpáticas e eu senti-me sempre bem acompanhado" (…) "vieram logo 

todos ao pé de mim, perguntaram-me como é que eu estava" (…) "deram-me a mão e ajudaram-

me a passar para a cama" (…) "estavam sempre ali ao lado, sempre disponíveis." E1 

“Esta experiência foi impecável … eles foram todos impecáveis … eu não tenho palavras … eu 

antes de me ir embora ainda quero ir la baixo agradecer tudo aquilo que fizeram por mim … 

Desde que entrei na unidade foi tudo impecável … todos … vieram logo ter comigo … estavam 

sempre ao pé de nós.” E8 

O ambiente de uma UCI pode ser assustador. A tecnologia, os ruídos, os procedimentos, as 

intervenções invasivas associadas à gravidade da situação e à incerteza perante a situação de 

doença, podem desencadear no doente manifestações nomeadamente sentimento de medo, 

impotência e incerteza na doença. Cuidar, implica um envolvimento pessoal, social, moral e 

espiritual, assim como um compromisso de interrelação consigo próprio e com o outro. A 

enfermagem permite preservar o conceito da condição humana na sociedade. Cuidar, torna-se 

assim um ideal da enfermagem, mais do que uma emoção, atitude ou um simples desejo. O 

objetivo da enfermagem passa a ser o de proteger, melhorar e preservar a dignidade humana 

(Watson, 2002). 

Cuidar do outro implica uma entrega completa, interesse em conhecer o outro, os seus 

valores, a sua vontade, os seus conhecimentos, ações e consequências. Cuidar é uma tarefa 

muito complexa que requer dedicação da parte do enfermeiro. Para se poder prestar cuidados 

é necessário conhecer as respostas e os conhecimentos dos indivíduos relativos a fenómenos 
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de saúde e doença, interações pessoais e ambientais, conhecimentos do cuidar e um 

autoconhecimento das nossas próprias capacidades e limitações (Watson, 2002). 

Ainda na perspetiva de Watson (2002), o processo de cuidar pressupõe uma dádiva especial e 

delicada que deve, por isso, ser estimada, na medida que diz respeito a uma interação entre 

duas pessoas que propícia um contacto no momento da prestação de cuidados. O corpo mente 

e alma do cuidador une-se ao corpo mente e alma do indivíduo cuidado num determinado 

momento da vida do mesmo. Esse momento presente ganha o potencial de se transcender no 

tempo, espaço e mundo físico concreto.  

Relativamente à relação de ajuda, a vulnerabilidade do doente perante uma situação de doença 

grave, emergiu em alguns dos discursos dos participantes: 

"A gente quando vem assim já vem meio desnorteada e eles foram muitos simpáticos e prestáveis" 

(…) "Estavam sempre perto de mim … se fosse preciso alguma coisa eles estavam sempre ali por 

perto… muito próximos e sempre disponíveis." (…) "Eu gostava de me voltar a cruzar um dia 

com aquela gente toda… e agradecer. Aquele ambiente de lá ajudou-me a recuperar." E4 

“Elas vinham ter comigo diziam que me tinham que lavar porque eu não podia ir sozinha para a 

casa de banho … as vezes ainda me ajudavam também a deitar. Eles foram muito queridos … 

ajudaram-me a ultrapassar este problema … foram muito bons em tudo…” E7 

A enfermagem, no entender de Meleis (2005), lida com indivíduos em situação de doença que 

sofrem a influência constante do seu meio ambiente envolvente. São seres humanos com 

necessidades muitas vezes desconhecidas, relacionadas com situações de doença. Tal 

condição torna-os incapazes de cuidar deles próprios, da sua saúde ou de se adaptarem ao seu 

ambiente devido à situação de doença, o que lhes gera desconforto e sofrimento. 

A enfermagem tem como foco central na relação de ajuda a satisfação das necessidades 

alteradas pela situação de doença, desenvolvimento da capacidade de adaptação à nova 

condição, promovendo a capacidade para o autocuidado e a manutenção dos comportamentos 

de saúde (Meleis, 2005). 

1.2.3. O apoio emocional 

A doença gera uma sobrecarga emocional, nomeadamente: ansiedade, sentimentos de revolta 

e de raiva que ameaçam o equilíbrio emocional, afetivo e relacional da pessoa. A tudo isto 

acresce a separação da família e pessoas significativas, a falta de apoio social, insegurança 
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laboral, sensação de dependência, alteração dos papéis sociais e atribuições familiares 

Gameiro (1999). 

Assim, como podemos verificar pelos discursos, os participantes valorizam particularmente a 

disponibilidade, a comunicação enfermeiros/doente e sobretudo a sensação de segurança que 

lhes proporcionou. 

"Eles deixaram-me mais calmo" (…) "falavam muito … sempre a perguntar se precisavam de 

alguma coisa, se estava tudo bem connosco" (…) "os enfermeiros vinham, metiam-se comigo 

conversavam. Sentia-me bem … iam-me explicando as coisas." E1 

"A psicologia deles é muito importante. E realmente funcionou bem eu senti-me mais relaxado a 

conversar com eles. " (…) "o carinho que iam demonstrando… foi tudo … para lhe dizer a 

verdade … só tenho a dizer bem…" E4  

A experiência da SCA e internamento em UCIC são traumáticas para o doente, pelo que a 

intervenção do enfermeiro é muito importante na diminuição desse impacto. Proença e 

Agnolo (2011), referem que a promoção de um ambiente ótimo para a recuperação do doente 

passa pela humanização dos cuidados, só possível através do conhecimento das crenças e 

expectativas do próprio doente. Na opinião de Watson (2002), é reiterada uma abordagem à 

pessoa com um profundo respeito por todas as suas dimensões. Um respeito que vai mais 

além da mera preocupação pelo corpo físico e seu restabelecimento, não podendo, por isso, 

ser intervencionado isoladamente da mente, das emoções e do seu sentido mais elevado como 

é o “eu” (alma). 

À relação estabelecida com a equipa de enfermagem, os doentes conferem muitas vezes a 

importância de extensão da família, oferecendo amparo e assistência necessária na fase crítica 

da doença (Proença & Agnolo, 2011). O papel do enfermeiro na abordagem ao doente crítico 

assume um lugar de primordial destaque ao lado do doente. Tal como refere Watson (2002), 

recuperar a saúde do doente é muito mais do que recuperar o estado físico, implica auxiliar a 

pessoa a adquirir um grau elevado de harmonia entre todas as dimensões do indivíduo. 

Para uma melhor facilidade da compreensão das categorias e subcategorias que integram o 

tema “Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem na UCIC”, foram 

apresentadas seguidamente na tabela 3. 
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Tabela 3. 

Tabela representativa do tema “Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem de que foram alvo 

na UCIC” com as respetivas categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo  

A comunicação 

Comunicação como 

instrumento de trabalho 

"O pessoal lá em baixo começou logo a preparar-me 

para as coisas que ia a fazer" E4 

Comunicação como partilha de 

Informação  

“… os enfermeiros iam-me explicando pouco a 

pouco para nos ir preparando”E7 

A relação de ajuda 

A relação enfermeiro/doente "estavam sempre ali ao lado, sempre disponíveis." E1 

A vulnerabilidade do doente 
"… quando vem assim já vem meio desnorteada e 

eles foram muitos simpáticos e prestáveis."E4 

Apoio emocional  Gestão emocional 
"o carinho que iam demonstrando com a gente … foi 

tudo …” E4 

1.3. Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem mais 

significativos 

Dos cuidados de enfermagem prestados em UCIC há sempre alguns que têm um impacto mais 

profundo e significativo na vida dos doentes. Da análise aos discursos dos participantes, foi 

possível verificar que os cuidados de enfermagem percecionados têm um efeito positivo, 

auxiliando na resolução de situações de vulnerabilidade e potenciando todo o processo de 

recuperação do doente. 

No tema perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem mais significativos, 

identificaram-se três categorias: atividades de vigilância do estado de saúde, gestão dos 

cuidados de saúde e promoção de ambiente seguro.  

1.3.1. Atividades de vigilância do estado de saúde  

Da análise dos discursos pode verificar-se que um número significativo de participantes 

destacou o profissionalismo dos enfermeiros como relevante, complementando com outros 

aspetos, como a disponibilidade, a confiança, a humanidade e o domínio teórico/prático. Tal é 

possível verificar através das seguintes afirmações.  

"Os enfermeiros estavam sempre ali e senti sempre que sabiam o que estavam a fazer!" E2 

". Nada de perder tempo." (…) "Mas foi de um profissionalismo e não me canso de dizer isto desde 

que entrei neste hospital até agora…" E3  

“… eram muito profissionais. Não é o terem mais tempo ou menos tempo! É mais a educação e a 

abordagem ao doente. Não houve uma falha … nada …” E8 
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“A imagem que eu tenho dos enfermeiros é que tiveram todos um cuidado extremo no que estava a 

fazer e até mesmo muito humanos… com muita humanidade… sentia que eles sabiam o que 

estavam a fazer!” E9 

No discurso de alguns participantes foi referida a competência relacional e técnica do 

enfermeiro como significativo no processo de recuperação e de estabelecimento e 

desenvolvimento da relação de confiança.  

"Vieram ter comigo, falaram-me, colocaram-me a agulha no braço" (…) "eles sabiam o que 

estavam a fazer, uma pessoa confia." E1 

"Os enfermeiros é que praticamente são os que fazem tudo … aos enfermeiros dou-lhes todo o 

valor e dou" (…) "eles fizeram de tudo que estava ao seu alcance! " (…) "Eles não poderiam 

fazer melhor … trataram de mim e fizeram os exames todos que tinham que fazer… " (…) "Só 

tenho a falar pela positiva … uns profissionais que são de muito valor e qualidade … 

interessados e com bons modos para tudo." E4 

“sempre vi o trabalho dos enfermeiros com muita competência!” E6 

É possível verificar, através da análise dos discursos dos participantes, a importância que 

estes colocam na competência técnica do enfermeiro, pelo que a perceção da sua experiência 

se focaliza muitas vezes apenas neste aspeto técnico do enfermeiro. 

“…a enfermeira picou-me quatro ou cinco vezes e não me conseguiu tirar nenhum sangue… fiquei 

com perceção que se viesse alguém mais experiente era capaz de conseguir … começou a tremer 

… e não tinha ninguém para lhe dar uma orientação … e se tivesse alguém com ela já eu levava 

menos picadelas.” E5 

O caminho para a excelência de cuidados deve fazer-se não só através das capacidades 

técnicas, mas também através das capacidades teóricas e de um saber ser e estar na profissão. 

Watson (2002), refere que cuidar não é apenas uma emoção, atitude ou um desejo. Cuidar, 

deve ser um imperativo moral com o objetivo de proteger, melhorar e preservar a dignidade 

humana. O processo de cuidar implica valores, vontade, compromisso, conhecimentos, 

capacidades técnicas e suas consequências.  

Cuidar, requer conhecimentos sobre os comportamentos humanos e respostas de saúde, 

conhecimento e compreensão das necessidades individuais e, acima de tudo, um 

conhecimento das nossas habilidades e limitações. Cuidar, revela-se como uma ação que vem 
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potenciar o autorreconhecimento, um crescimento e transcender na resolução do problema 

que emergiu (Watson, 2002). 

1.3.2. Gestão dos cuidados de enfermagem 

O planeamento dos cuidados de enfermagem ao doente crítico na UCIC é realizado em função 

das suas necessidades. A prioridade é sempre dada às necessidades de manutenção das 

funções vitais do doente em detrimento de outras necessidades consideradas menos 

importantes. Foi referido pelos participantes desconforto com a alteração das atividades de 

vida diária. Esta alteração gera ansiedade, stresse e sofrimento físico, bem como sofrimento 

psicológico relacionado com o nível de dependência.  

Os principais desconfortos referidos pelos participantes foram a necessidade de repouso no 

leito, a higiene pessoal, a eliminação, a alimentação e a perda de privacidade, como se pode 

verifica nas seguintes afirmações. 

"Vestiram-me uma bata, lavavam-me na cama" (…) "disseram-me que não podia fazer esforço." 

(…) "ali fiquei deitado numa cama” (…) "ser lavado por uma mulher não é assim muito fácil" 

(…) "uma mulher… a verdade é que uma pessoa não se sente muito à vontade com isso" (…) 

"para eles aquilo é o dia a dia. Mas a mim fez-me confusão…" E1 

"O que me custou mais realmente foi a impossibilidade de ir a uma casa de banho." (…) "Estive 

quatro dias sem ir a casa de banho" (…) "o urinol tudo bem, o resto é que não" (…) "Estar ali 

deitado não era muito fácil. " (…) "a alimentação não há volta a dar ... Uma pessoa está aqui 

tem que sofrer." E3 

“Portanto as vezes não nos sentimos à vontade como em nossa casa … mas compreendo que é 

necessário ter que repousar e deixar que nos façam tudo o que tem a fazer …”E8 

Na narrativa dos participantes foi possível verificar a aceitação da necessidade de adaptação 

às alterações resultantes da situação de doença, compreendendo a necessidade do repouso no 

leito, a redução de esforços, a prestação de cuidados por enfermeiros de sexo oposto e a 

necessidade de ajustar os seus hábitos de eliminação. 

"Davam-me banho ali na cama. Não me fez confusão nenhuma, mesmo quando eram homens..." 

(…) "eu ainda gosto mais dos homens do que das senhoras …" E2 

"o banho foi sempre na cama... Já estava habituado a este tipo de situações tive o meu pai em casa 

acamado." (…) " Uma pessoa está numa situação destas em que está, quase a ir encontrar o 
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Senhor, não pode ter problemas em mostrar nada." (…) "Só quem não tiver noção dos riscos é 

que se pode queixar de estar imobilizado pois é óbvio que se tem que estar." E3 

"Mas é o trabalho deles! Se tem que ser assim tem e acabou!" E4 

“Estive à vontade com o auxílio que recebi dos enfermeiros que lá trabalhavam, senti-me á 

vontade e mesmo no banho não me senti envergonhado. Correu tudo bem era normal, aquilo 

eram coisas que se tinham que fazer. Desde que esta coisa se resolvesse tudo aquilo que eles no 

fazem lá em baixo não é assim tão intimidante.” E5 

Uma situação de doença afeta inevitavelmente as necessidades de cada indivíduo. Segundo 

Henderson (2007), a função da enfermeira assenta no auxílio à pessoa, seja ela saudável ou 

doente, na realização das necessidades que ela própria realizaria se detivesse a força, a 

vontade ou os conhecimentos para o fazer. Toda a ação da enfermagem deve focar-se no 

indivíduo e no restabelecimento da sua independência na satisfação das suas necessidades. 

Neste contexto, compete à equipa de enfermagem ajudar o doente com os seus padrões de 

vida quotidianos, todas aquelas atividades que ele realizaria se o seu estado de saúde fosse 

pleno. Dentro destas atividades, encontram-se não só as fisiológicas, mas também todas as 

outras que lhe são relevantes, tais como as relações sociais, aprendizagens, ocupações e 

recreativas (Henderson, 2007). 

1.3.3. Manutenção do ambiente seguro  

A UCI é caracterizada pelo seu ambiente tecnicista, necessidade de vigilância e monitorização 

intensa, aspetos geradores de stresse e ansiedade aos doentes. No entanto, foi revelado pelos 

participantes que o ambiente vivenciado na UCIC era tranquilo, permitindo um repouso isento 

de estimulação potencialmente stressora. A proximidade com a equipa de enfermagem foi 

referida como um aspeto positivo. Em relação aos horários de visita, alguns participantes 

referiram que se ajustavam à sua situação e concordavam, outros acharam que o contacto 

reduzido com a família lhes gerava algum desconforto. Estes aspetos vão visíveis nos 

seguintes relatos: 

"Na unidade nem se compara, o ruido era quase nulo. Até as reuniões que eles faziam … eu acho 

ótimo." (…) "… o horário da visita era das três e meia às cinco horas e isso era bom. Tudo que 

seja preservar a quietude do doente numa situação dessas” (…) “O ambiente de despreocupação 
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ou seja… não se notava ali tensão. Não se notava ali que estavam a resolver um problema 

gravíssimo." (…) "esta foi a sensação eu tive e isso é extremamente reconfortante." E3  

“… o que eu me lembro mais é que não podia ter telemóvel … a família só podia entrar uma 

pessoa de cada vez! Só podiam estar lá um pouquito comigo e mais nada! Sentia era muito falta 

da família e dos filhos … que me telefonavam … mas não me deixavam falar ao telefone …” E6 

“O sossego é o que me lembro e a vigilância constante do doente. O enfermeiro estava permanente 

e as máquinas davam sinais para tudo e mais alguma coisa!” E9 

A organização e estrutura da UCIC permite ao enfermeiro estar próximo do doente, 

transmitindo-lhe segurança e confiança, ao mesmo tempo que garante aspetos tão importantes 

como é o caso da privacidade. Tal foi verificado através das seguintes narrativas dos 

participantes. 

"… eles lá têm máquinas para tudo … sabem logo o que a gente tem e tudo …" (…) "só tinha assim 

umas cortinas ao meio… e o pessoal estava logo ali em frente para o que fosse preciso …" E4 

“Sentia-me seguro… acompanhado… uma pessoa tem logo outro tipo de segurança! Aqui a minha 

situação já é diferente.” E9 

Meleis (2005) afirma que, desde os tempos de Florence Nightingale, a preocupação com a 

promoção de um ambiente envolvente ao doente foi a base de muitas conceções sobre 

enfermagem. O meio ambiente externo ao doente tem, assim, um papel importante na 

evolução do estado clínico do doente, podendo funcionar como um adjuvante à recuperação 

ou, por outro lado, ser um obstáculo. 

Vários autores referem que o ambiente que se vive dentro das UCI deve proporcionar 

cuidados continuados de monitorização constante do doente crítico. Contudo, estes cuidados 

devem ser prestados tendo igualmente em conta a completa sensação de segurança não só ao 

doente, mas também à sua família e prestadores de cuidados (Hatchet & Thompson, 2006). 

A tabela 4 sintetiza as categorias, subcategorias e unidades de registo que emergiram no tema 

“perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem mais significativos”. 
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Tabela 4. 

Tabela representativa do tema “Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem mais significativos” 

com as respetivas categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

Atividades de vigilância 

do estado de saúde  

Domínio teórico 
"Os enfermeiros estavam sempre ali e senti sempre que 

sabiam o que estavam a fazer!" E2 

Domínio técnico 
“sempre vi o trabalho dos enfermeiros com muita 

competência!” E6 

Gestão dos cuidados de 

enfermagem 

Alterações na satisfação de 

necessidades 

“… é necessário ter que repousar e deixar que nos façam 

tudo o que tem a fazer…” E8 

Resignação às contingências 

“…. Desde que esta coisa se resolvesse tudo aquilo que 

eles no fazem lá em baixo não é assim tão intimidante.” 

E5 

Manutenção do ambiente 

seguro 

Particularidade do ambiente 

de UCIC 

“a família só podia entrar uma pessoa de cada vez! Só 

podiam estar lá um pouquito comigo e mais nada!” E6 

Proximidade com a equipa 
“o pessoal estava logo ali em frente para o que fosse 

preciso …" E4 

1.4. Perceção dos participantes sobre a transição saúde/doença  

A transição saúde-doença, na perspetiva de Meleis (2005), está relacionada com a mudança 

súbita no desempenho de papéis resultantes da alteração súbita da condição de saúde, da 

mudança de um estado saudável para viver com uma doença crónica, ou o agravamento do 

estado de saúde  

O doente que vive uma experiência de doença grave, como é o caso da SCA, necessita 

aprender a viver com a potencialidade de recorrência de novo evento. A sua situação de saúde 

foi alterada com a instalação da doença, colocando-o perante a inevitabilidade da mudança de 

comportamentos. E. Santos e cols. (2015), debruçam-se sobre esta questão tão pertinente que 

é o cuidado humano transicional como foco da enfermagem. 

A transição é um conceito central na disciplina de enfermagem. Os cuidados prestados pelo 

enfermeiro devem, acima de tudo, ser facilitadores deste fenómeno através de uma postura de 

escuta e aceitação do outro, educação e orientação, promoção do autocuidado e conforto. Não 

sendo um conceito passível de se reduzir a uma simples definição, a transição deve ser 

entendida como uma “missão” do enfermeiro que compreendendo a perceção da pessoa 

relativa à transição, a usa de modo a providenciar “ganhos em saúde” sensíveis aos cuidados 

de enfermagem (E. Santos et al., 2015). 

No tema, a perceção dos participantes sobre a transição saúde/doença, identificaram-se três 

categorias: alteração dos estilos de vida, fatores de risco da doença cardíaca e viver com uma 

doença crónica. 
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1.4.1. Alterações nos estilos de vida 

Pela análise dos discursos dos participantes, pode verificar-se que a informação facultada 

pelos enfermeiros ao longo de todo o internamento foi apontada como importante. As 

competências comunicacionais podem ser facilitadoras da relação enfermeiro/doente durante 

a hospitalização. Da análise da narrativa dos doentes, verificamos que valorizaram a 

informação relacionada com a reabilitação cardíaca, no que concerne ao exercício físico, 

alimentação, gestão de esforço, atividade profissional, gestão medicamentosa e partilha de 

informação. 

O exercício físico moderado foi referido por alguns dos participantes como uma necessidade 

muito relevante a adotar na recuperação e prevenção da SCA. 

"… deram-me conselhos sobre como fazer daqui para a frente" (…) "Não sei se foi o esforço ou 

outra coisa" (…) "explicaram-me que devia evitar fazer esforços" (…) "ir fazendo poucas coisas 

de cada vez…" E1 

 “… esforços já não posso fazer mais nada … só fazer a vidinha de casa e mesmo assim tenho que 

fazer esforços mais pequenino s… fazer o comer … por a roupa na máquina … passar a ferro, se 

conseguir passar passo. Senão passa a minha filha! As escadas que subisse mais lentamente!” 

E7 

A alteração dos hábitos alimentares foi referida pelos participantes como algo a adotar tendo 

em vista a prevenção de recorrência da SCA. A importância de moderação nas doses de sal, 

adoção de alimentação saudável, redução na ingestão de bebidas alcoólicas e controlo do peso 

corporal foram algumas das recomendações que se propuseram adotar. 

“… disseram-me foi para ter em atenção a alimentação" (…) "por pouco sal na comida" (…) 

"cortar em especial na carne de porco" (…) "comer também muito à base de peixe" (…) "cá em 

cima há muitos enchidos … e isso parece que não faz muito bem" (…) "… em trás os montes 

abusamos um bocadinho dos enchidos …" (…)  "… começar a comer melhor do que já fazia" E1 

" … tinha que comer tudo com meio sal" (…) "comer mais peixe do que carne … carne de aves … 

carnes menos gordas." E2 

A gestão do esforço na atividade profissional foi também apontada embora com menos 

expressão entre os participantes.  

"não trabalhar tanto como até aqui." E1 

" … a vida do campo é como a gente sabe … é bota para lá!" E4 
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“… diz que não posso fazer nada … nada … ele diz que o meu trabalho já esta feito.” E7 

A consciência de cumprir o regime medicamentoso foi referida pelos participantes embora 

com expressão reduzida. 

“Há que tomar a medicação certinha.” E1 

“… eu já tomava comprimidos para o colesterol … para a tensão … para os diabetes … para ser 

sincera eu tomava os medicamentos e muita vez não ia lá à medica! Mas tomava os 

medicamentos … eu agora vou ter mais cuidado e vou lá mais a miude.” E7 

A informação assume um papel importante na transição saúde-doença. Este aspeto relevante 

para o modelo de transição esteve presente na narrativa dos participantes. Foi igualmente 

percetível, através da análise dos discursos, que a informação fornecida era por vezes escassa 

ou o tempo despendido nesta partilha de informação era insuficiente. Tal é descrito nas 

seguintes afirmações: 

"Gostaria de ter tido mais apoio, ter tido mais diálogo que me ajudasse a mudar algumas coisas 

da minha vida." (…) "neste momento não tenho assim tanta informação." E2 

”eu é que tenho que perguntar essas coisinhas ninguém tem que me dizer…" (…) "… uma pessoa 

que está a chegar não tinham que me estar a dizer nada até porque eu dali a nada já estava a 

sair de lá … eles não têm tempo para perder …" E4 

A doença resulta de estilos de vida nocivos à saúde das pessoas. Algumas práticas saudáveis 

são do conhecimento da população em geral, mas falta-lhes a motivação para aderir e viver 

segundo as boas práticas de saúde. Por vezes, a esta falta de motivação acresce-se a carência 

de conhecimentos específicos na área da prevenção, que leva a um encadear de 

acontecimentos que culmina numa situação de doença aguda (Henderson, 2007). 

Os programas de reabilitação cardíaca são eficazes quanto maior for a capacitação do doente e 

a sua inclusão no processo de planeamento e execução. Assim, o planeamento do programa de 

reabilitação cardíaca deve atender a necessidades reais do doente, tendo em conta a 

recuperação da sua independência quando possível, bem como promoção da adaptação à 

situação de doença (Henderson, 2007). 

A mudança é potenciada através da partilha de informação com o doente. As dúvidas que 

muitas vezes surgem relacionam-se com a escassa informação relativa à doença e fatores 

predisponentes. Neste sentido, o enfermeiro é o profissional que mais tempo passa junto do 

doente, razão pela qual ele é o agente privilegiado para atuar junto do mesmo e mediar o seu 



Parte III – Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

71 

acesso à informação. Os participantes referiram que, de uma forma global, os cuidados de 

enfermagem, no que diz respeito à comunicação/informação, foram muito importantes 

durante a permanência em UCIC. 

 "…foram falando aos pouquinhos sobre a alimentação e sobre os esforços físicos…" (…) "os 

enfermeiros foram falando sobre o que fazer. O que devemos ou não comer!" E1 

Alguns participantes reconhecem a importância da partilha de informação. No entanto, 

referem a falta de disponibilidade para a partilha de conhecimentos como algo a melhorar no 

futuro. Falam, ainda, da necessidade de identificar um elemento da equipa responsável por 

essa tarefa. Tal é possível perceber através das seguintes narrativas:  

"... estavam mais preocupados com o trabalho do que falarem comigo" (…) "senti essa falta de 

apoio e de diálogo!" (…) "dialogam pouco connosco as vezes é só trabalho e nada mais." (…) 

"eles nem sempre tinham a disponibilidade necessária …” E2 

"A nível de enfermagem não se pode exigir assim muito mais" (…) "esta terapeuta que é 

enfermeira e eu acho que é a pessoa certa … se toda a gente à minha volta me der conselhos eu 

fico confuso …" (…) "ao nível da informação deve haver só um ou dois ou três elementos dentro 

da equipa para falar com o doente e dar conselhos." E3 

O enfermeiro, no exercício das suas funções, deve ser capaz de compreender quais as 

necessidades do doente que se encontram comprometidas com a hospitalização. A gestão 

destas necessidades deve ser feita em função das prioridades. A manutenção das funções 

vitais e prevenção de complicações pode ser um aspeto relevante, contudo, a escassez de 

informação sobre o estado de saúde gera ansiedade e stresse que pode agravar a situação 

clínica do doente. Henderson (2007), refere que todas as pessoas têm necessidades comuns, 

contudo, estas são satisfeitas por padrões de vida infimamente variados, não havendo dois 

iguais.  

A ajuda à pessoa em sofrimento tem que partir de uma melhor compreensão da experiência do 

outro e deve constituir um processo facilitador da integração dessa vivência crítica, 

atribuindo-lhe significações adequadas às suas competências cognitivas e aos seus 

pressupostos filosóficos e religiosos, de modo a evitar a perceção de perda de controlo e a 

facilitar a descoberta de algum sentido positivo para a própria experiência de sofrimento 

(Gameiro, 1999).  
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1.4.2. Fatores de risco da doença cardíaca 

Estabelecer um plano de intervenção começa por um diagnóstico da situação de cada 

indivíduo. A SCA relaciona-se com vários fatores de risco que propiciam o início de toda esta 

doença aguda, é prioritário que os enfermeiros identifiquem esses mesmos fatores e estes 

sejam trabalhados individualmente com o doente. No decorrer da entrevista, os participantes 

referiram ter conhecimento sobre os fatores de risco relacionados com a doença cardíaca, tais 

como, controlo da hipertensão arterial, tabagismo, diabetes e antecedentes familiares de 

doença cardíaca. 

"As tensões eu sempre as tive assim altas." (…) "tenho que controlar melhor as minhas tensões… e 

reduzir ao sal." (…) "O meu pai já tinha sido operado ao coração em França." E1 

"As tensões é que sempre andaram altas…e tenho diabetes." E2 

"Eu sempre fui hipertenso na ordem dos dessásseis… quinze e sempre com tratamento de 

hipertensão." (…) "já fumo há muitos anos desde os doze anos tenho setenta e um." E3 

A hospitalização relacionada com a SCA é relativamente curta, o que torna a otimização do 

plano de reabilitação cardíaca um desafio para a equipa de enfermagem. Identificar 

precocemente os fatores de risco, em conjunto com o doente e família, é da maior relevância, 

na medida em que só assim é possível controlar ou eliminar alguns fatores predisponentes da 

doença. A intervenção pode implicar dar continuidade aos cuidados de enfermagem ao doente 

com SCA no domicílio (Cossette, D`Aoust, Morin, Heppell & Frasure-Smith, 2009). 

1.4.3. Viver com uma doença crónica - um processo de transição 

A experiência de doença inicia no indivíduo todo um processo de adaptação e mudança que 

está infimamente relacionada com a perceção da realidade. Na posse de toda a informação 

significativa, o indivíduo começa a mobilizar os seus recursos de modo a transitar para um 

estado diferente daquele em que se encontrava antes do seu problema de saúde. A forma 

como o indivíduo viveu toda a sua experiência de doença e internamento hospitalar fazem 

parte da própria perceção da doença, como podemos verificar no discurso de alguns dos 

participantes.  

"Só a partir do momento em que tem tempo de perceber como as coisas realmente são é que aí as 

informações começam a fazer falta e a fazer sentido …" E3 
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“… se eu não tiver cuidado posso voltar ao mesmo! … Antes tinha dores … e agora estou 

melhor… embora tenha medo … agora já se tem mais noção daquilo que se passou e do risco! Já 

tenho medo e percebo que tenho que ter mais cuidados…” E7 

“Eu agora sei que se não tiver cuidados posso voltar a passar pelo mesmo! Mas não me preocupa 

muito … é uma motivação extra até para mudar algumas coisas … não quero voltar a passar por 

isto…” E8 

Alguns estudos nesta área comprovam que os doentes com SCA, ainda durante a 

hospitalização, são capazes de percecionar a sua própria situação e perspetivar a sua 

recuperação futura. O doente constrói modelos próprios para explicar o processo de doença, 

que se mantêm ao longo da sua hospitalização e que podem mesmo acompanhar o doente 

depois da alta (Fors, Dudas & Ekman, 2014). 

Como forma de potenciar a interação entre enfermeiro/doente, os mesmos autores sugerem 

que o enfermeiro deve sistematicamente ter em consideração a perspetiva do doente, 

constituindo um desafio a alteração dos métodos de ensinos que não têm em conta a 

individualidade do doente. 

Compreender e aceitar a doença é o primeiro passo para reconhecer a importância da 

mudança na vida como forma de potenciar a saúde e transitar para um outro estado de saúde 

como podemos evidenciar nas expressões:  

"Aqui dentro já pensei em ter outro procedimento … outro regime … de alimentação … mas eu 

gosto de comer bem" (…) "agora se faço o comer e a comida sabe como aqui no hospital … nem 

vale a pena!" (…) "Tudo que não seja em excesso não faz mal! É o que eu faço e tenho 

consciência disso … é claro que faço intenção de me moderar ainda mais…" (…) "é para o nosso 

bem… muitas das vezes não faz cabo" (…) "Nós por vezes somos vítimas de nós próprios" E4 

“A mim isto vai-me fazer ver o futuro e de que maneira. Tenho que … já sei que tenho que lidar de 

forma totalmente diferente … ter cuidado com a boca e tudo … mas principalmente com a 

comida.” (…) “Tenho que estar preparado … mas gostava que me dessem uma ajuda para 

perceber o que tenho que mudar daqui para a frente …” (…) “os mecânicos juntam-se todos ao 

domingo à tarde ou sábado são as merendolas e eu gosto dos meus copitos … mas isso tem que 

mudar … a vontade … tenho que ter mesmo vontade.” E5 

Enquanto processo natural, a transição ocorre em situações de saúde e doença, mas também 

ao longo de todo o desenvolvimento humano ou como resposta perante situações novas. Num 

contexto de saúde e doença, esta refere-se à passagem de um estado de perfeita saúde para 
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uma situação de doença crónica. A enfermagem é a única disciplina que procura entender a 

transição do ser humano inserida em todo o seu contexto bio-psico-socio-cultural (Meleis, 

2005). 

Ainda segundo esta mesma autora, o indivíduo antecipa uma mudança, levando-o para uma 

fase de transição completa para um estado de saúde diferente do que tinha inicialmente. Falar 

em transições implica sempre abordar a questão das mudanças no estado de saúde, nas 

relações, expectativas e capacidades de cada indivíduo. Cada pessoa é única, assim como as 

suas dimensões, a transição no ser humano reporta-nos para uma mudança completa em todas 

essas dimensões. A mudança implica a adoção de novos conhecimentos, alteração de 

comportamentos, em suma, mudar a sua própria definição do “eu” em todo o contexto social 

em que se insere. 

O futuro e os projetos que se estabelecem ao longo da vida de uma pessoa são colocados em 

causa quando se está perante uma situação de doença grave como é o caso da SCA. Assim, a 

pessoa, desde o início do internamento, começa a perspetivar um futuro diferente daquele que 

criou. Estas têm a noção de que a doença não desapareceu e de que deve haver mudança, 

referem como principal motivação o medo e o receio de voltar a passar pelo mesmo, esta ideia 

é transmitida pela seguinte narrativa dos participantes:  

"Ninguém sabe o dia de amanha, ninguém adivinha." (…) "tenho que mudar não há outra coisa a 

fazer …" (…) "muita coisa vai mudando" (…) "tenho que ter mais atenção à minha saúde" (…) " 

quando sair daqui vou ter cuidado com isso tudo" (…) "não estou livre que daqui a uns anos 

volte a acontecer-me o mesmo" (…) "Eu acho que tenho que mudar muitas coisas" (…) "não 

gostaria de voltar a ter o mesmo problema." (…) "tenho noção de que há coisas a melhorar e a 

mudar" E1 

"Eu sei e tenho consciência disso ninguém me curou eu contínuo cá com a doença" (…) "Um 

problema destes não se resolve! " (…) "a pessoa continua a ser um doente crónico" E3 

Um dos papéis mais difíceis para o enfermeiro nas relações com o doente é a capacidade 

interpretativa para o ajudar a compreender-se a si próprio, alterar estilos de vida e aceitar os 

aspetos que não podem ser mudados (Henderson, 2007). A mudança, apesar de ser uma 

decisão pessoal, em contexto de internamento, deve ser adjuvada pelos cuidados de 

enfermagem. No entender de Watson (2002), o enfermeiro deve coparticipar na mudança 

através do processo de cuidar.  
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Desde o início do internamento que a pessoa procura significados e respostas para todo o 

processo de doença. Neste sentido, Watson (2002) aponta um modelo de enfermagem 

direcionado para o auxílio à pessoa doente, perspetivando elevar a harmonia de corpo, mente 

e alma, num processo cuja prioridade principal é o autoconhecimento e autocuidado, visando 

o crescimento da diversidade. O papel do enfermeiro surge associado em parceria com o 

doente na procura de significados para a sua existência, sempre com preocupação da 

autodeterminação do doente na tomada de decisões de saúde/doença. 

O ser humano é um ser social, pelo que falar em transição implica inserir cada indivíduo no 

seu contexto social e perceber como este pode ajudar ou prejudicar todo o processo de 

recuperação. Alguns participantes referiram o apoio da família na mudança de estilos de vida 

e adoção de comportamentos mais saudáveis para o doente. 

"Já me consciencializei que sou um doente crónico e a minha família também." (…) "já anda a 

fazer planos da alimentação que eu irei a fazer … é nesse nível que estamos a trabalhar já" (…) 

"Acho que tenho uma família muito cooperante." E3  

 “…a minha filha esta a par de tudo porque ela todos os dias fala com o doutor e ele põe-na par de 

tudo!” E7 

A importância da família na recuperação de uma situação de doença é inquestionável, sendo 

primordial nas culturas onde a coesão e a entreajuda são mais evidentes. O forte vínculo entre 

o doente e a sua família pode criar problemas na organização dos serviços e gestão de 

conflitos. Cabe ao enfermeiro compreender a importância deste vínculo para o doente e 

articular de forma prudente a sua manutenção. A relação terapêutica estabelecida pode até 

favorecer compromissos úteis com a família, de modo a facilitar a prestação dos cuidados ao 

doente crítico (Phaneuf, 2005). 

Martins (2002), afirma que a família tem uma influência no conceito de saúde e doença. Esta 

é a primeira unidade social que o indivíduo conhece e é nela que se desenvolve e aprende a 

socializar-se. É ai que se transmitem os valores éticos, culturais, sociais e cívicos, fornecendo 

o suporte afetivo, pedagógico e social tão importante para o crescimento e desenvolvimento 

da pessoa. Assim, não é difícil perceber que o contexto social possa ter influência na forma 

como se vive a doença. No caso das doenças cardiovasculares, a gestão da doença é feita em 

contexto familiar, pelo que inclui todos os membros do seu núcleo. É aí que a pessoa lida com 

os desafios e ameaças decorrentes da doença.  
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A tabela 5 resume as categorias, subcategorias e unidades de registo que emergiram do tema 

perceção dos participantes sobre o processo de transição saúde/doença. 

Tabela 5.  

Tabela representativa do tema “Perceção dos participantes sobre o processo de transição saúde/doença” com as 

respetivas categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias Unidade de Registo 

Alterações nos estilos de 

vida 

Autocuidado, exercício físico 
“Em relação ao exercício falaram-me em moderação.” 

E8 

Autocuidado, alimentação 
“… tenho que mudar um pouco a minha alimentação.” 

E6 

Gestão do esforço na atividade 

profissional 

"não trabalhar tanto como até aqui." E1 

Gestão do regime medicamentoso “Há que tomar a medicação certinha.” E1 

Partilha de informação "neste momento não tenho assim tanta informação." E2 

O papel do enfermeiro 
"A nível de enfermagem não se pode exigir assim muito 

mais." E3 

Fatores de risco da 

doença cardíaca 
Fatores de risco de SCA 

"As tensões é que sempre andaram altas…e tenho 

diabetes." E2 

Viver com doença 

crónica - um processo de 

transição  

A doença  
“Eu agora sei que se não tiver cuidados posso voltar a 

passar pelo mesmo!” E8 

O processo de mudança 
“A mim isto vai-me fazer ver o futuro e de que 

maneira.” E5 

O futuro "tenho que mudar não há outra coisa a fazer…" E1 

O suporte familiar 
"Já me consciencializei que sou um doente crónico e a 

minha família também." E3 

2. CONTRIBUTOS CONCEPTUAIS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM  

Com a realização deste estudo, procuramos compreender os cuidados de enfermagem 

prestados à pessoa em situação crítica em ambiente de UCIC, identificar aqueles que foram 

mais significativos para o doente durante a permanência nessa unidade e analisar as suas 

expectativas futuras relativamente à situação de saúde após SCA. 

Da revisão da literatura e alicerçados nas narrativas dos doentes, foi possível compreender de 

uma forma mais aprofundada aqueles cuidados de enfermagem que mais significado tivera na 

vivência da experiência de doença crítica e respetivo internamento em UCIC. Também 

resultaram informações sobre a necessidade de uma intervenção sistemática sobre capacitação 

dos doentes com SCA para a gestão do processo saúde/doença.  

A instalação da SCA encontra-se associada a fatores de risco de doença cardíaca resultantes 

dos estilos de vida desajustados. Aumentar os conhecimentos da população através de ações 

de promoção da saúde pode reduzir os comportamentos de risco e sensibilizar as pessoas para 

as principais manifestações da doença. Tal permitiria minimizar comportamentos de 
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desvalorização e racionalização de sintomatologia relevante, mobilizando para uma célere 

procura de ajuda. A partilha de conhecimento com as populações garante o acesso a 

informação relevante para a adesão de estilos de vida saudáveis, intervindo logo na prevenção 

da SCA. 

Com a globalização da informação, seria de esperar que as populações estivessem mais 

sensibilizadas para os fatores de risco de doença cardiovascular, contudo, a realidade 

demonstra que tal não acontece. Sensibilizar é uma tarefa árdua que nem sempre fornece 

resultados a curto prazo e, quando surgem, nem sempre têm a expressão que se esperava. 

Através da narrativa de alguns participantes foi possível perceber que as manifestações da 

doença nem sempre são valorizadas. Esta situação pode contribuir para riscos imediatos de 

vida e aumentar as sequelas resultantes da situação de SCA. 

Embora o estudo se tenha focado na questão dos cuidados de enfermagem ao doente crítico, 

vítima de SCA, em contexto de UCIC, a verdade é que as populações devem estar 

sensibilizadas para a doença logo na sua instalação. Reconhecer os primeiros sinais da doença 

e solicitar auxílio o mais precocemente possível pode fazer toda a diferença. O tempo entre o 

início da fase aguda da doença e a resolução do problema é valioso e condiciona os cuidados a 

prestar no internamento (Ribeiro et al., 2014). 

A primeira fase de abordagem a este tipo de doentes foca-se, sobretudo, nas manifestações da 

doença, físicas, psicoemocionais e espirituais. Relativamente à perceção de SCA e sua 

dimensão física, os participantes referiram a dor como principal sintoma, contudo, a sua 

expressão variou de dor intensa até uma dor suportável. A perceção de risco de vida nem 

sempre esteve presente, às vezes essa perceção só surgiu quando explicada a situação clínica. 

A falta de informação emergiu nos discursos dos entrevistados quando referiram 

manifestações que poderiam ser um alerta de eventual doença coronária.  

A ênfase é colocada nas manifestações físicas da doença, com uma preocupação pela 

identificação e alívio de sintomas. Segundo Urden e cols. (2008), mesmo os profissionais 

experientes na abordagem a este tipo de doentes podem ter dificuldade e dúvidas no 

diagnóstico da doença. É assim cada vez mais pertinente investir não só formação dos 

profissionais de saúde para esta realidade, mas também criar programas de sensibilização e de 

promoção de saúde para a população em geral.  
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Dos cuidados na fase aguda da doença crítica, a OE (2011) definiu as competências do 

enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica, da qual faz parte a 

prevenção de complicações. Compete, assim, ao enfermeiro especialista ser capaz de 

identificar, tão rápido quanto possível, os problemas potenciais da pessoa, implementar e 

avaliar intervenções que contribuam para a resolução dos problemas, minimizando o impacto 

na saúde da pessoa. A intervenção do enfermeiro especialista nesta área deve ser revestida de 

um elevado rigor técnico e científico. 

Com a instalação da SCA emergem sentimentos significativos, como é a incerteza perante o 

desfecho, o medo, a ansiedade e a angústia, que leva uma elevação do stresse. A estes 

sentimentos associa-se a sensação de morte iminente causada pelas manifestações físicas da 

doença. A OE (2011), nos seus padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem à pessoa 

em situação crítica enfatiza a satisfação do cliente. O papel do enfermeiro passa pelo empenho 

em minimizar na pessoa o impacto negativo causado pelas mudanças de ambiente forçadas 

pelas necessidades do processo de assistência de saúde. Os cuidados de enfermagem devem 

transmitir calma, segurança e confiança. 

No discurso dos participantes, foi possível perceber que as dimensões sociais e espirituais 

foram preponderantes na capacidade de a pessoa enfrentar o seu problema de saúde. Por um 

lado, são adjuvantes na redução dos níveis de ansiedade e stresse, por outro, podem muitas 

vezes estar associados ao exacerbar a sintomatologia física da SCA. Permitir a expressão da 

espiritualidade, a par com a flexibilização da presença de familiares ou pessoas significativas, 

pode potenciar os cuidados de enfermagem na abordagem à fase aguda. 

Tal como foi possível perceber através das entrevistas aos nossos participantes, na fase crítica 

da doença, a capacidade técnica, o domínio científico dos enfermeiros, a par da componente 

humana na prestação dos cuidados de enfermagem, foram tidos como significativos na 

perceção da situação clínica bem como na sua recuperação. Deste modo, o enfermeiro deve 

ser capaz de identificar as manifestações da doença inserida nas suas múltiplas dimensões, 

desde logo a física, a psicoemocional e a espiritual.  

Após a primeira abordagem ao doente com SCA, inicia-se uma segunda fase no processo de 

assistência a este tipo de doentes. A construção da relação entre enfermeiro/doente, em 

especial o doente crítico, é extremamente exigente e exaustiva. Os cuidados de enfermagem 

ao doente crítico em UCIC implicam uma abordagem complexa, responsável e de elevado 
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domínio técnico por parte da equipa de enfermagem. Contudo, os participantes do estudo 

referiram que, apesar de toda a experiência de doença e internamento em UCIC, os cuidados 

de enfermagem foram ajustados às necessidades e, para alguns participantes, superaram as 

expectativas. Destacaram a comunicação/informação, a relação de ajuda e todo o apoio 

emocional prestado pela equipa de enfermagem como elementos determinantes na vivência da 

sua experiência. 

A comunicação, enquanto instrumento básico de enfermagem, permite atingir objetivos 

fundamentais na abordagem ao doente crítico. Possibilita a interação enfermeiros/doente, a 

recolha e partilha de informação relevante, a adesão ao regime medicamentoso, permitindo o 

reconhecimento das reais necessidades da pessoa (Phaneuf, 2005).  

A OE (2011), reitera nas competências do enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa 

em situação crítica, a importância da comunicação aos vários níveis da assistência, desde logo 

a gestão da comunicação interpessoal e da informação à pessoa e sua família em relação à 

complexidade da vivência de processos de doença crítica e ou falência orgânica. É com base 

nesta informação que a pessoa vai construindo todo um referencial teórico para fazer face aos 

desafios futuros.  

A relação que se estabelece entre o enfermeiro e o doente não é uma relação semelhante às 

demais que temos no nosso quotidiano. Na prestação de cuidados de enfermagem à pessoa em 

situação de doença crítica, a relação que se estabelece deve ter em consideração a 

vulnerabilidade em que o doente muitas vezes se encontra. Phaneuf (2005), afirma que a 

posição do enfermeiro deve ser a de criar todo um interesse verdadeiro e altruísta pelas 

experiências do outro, isento de qualquer tipo de juízo. Através do discurso de alguns 

participantes, foi possível perceber que a relação estabelecida com a equipa de enfermagem 

foi valorizada e reconhecida, pelo que algumas pessoas referiram ter vontade de passar no 

serviço para agradecer os cuidados prestados.  

A OE (2011), ao abordar a questão da satisfação e da necessidade de intervenções de 

enfermagem ao doente crítico que sejam precisas, eficientes, eficazes e numa perspetiva 

holística, fala na necessidade de humanização dos cuidados. Esta deve ser uma preocupação 

das equipas de enfermagem que trabalham em UCIC. A experiência de doença, o 

internamento, o afastamento da família, a perda de autonomia, a incerteza do futuro e o risco 

de vida, provocam alterações do estado emocional causando sofrimento e angústia. O papel 
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do enfermeiro passa por ser capaz de criar uma relação com o doente, de tal forma próxima 

que lhe permita conhecer as reais necessidades da pessoa e articular formas de as satisfazer.  

Na tentativa de identificar os cuidados de enfermagem mais significativos para o doente 

crítico, foi possível compreender que estes estão sobretudo relacionados com competências do 

domínio técnico, científico e humano. A competência demonstrada pelos enfermeiros na 

resolução de problemas de saúde permite ao doente uma vivência da sua experiência e de 

internamento em UCIC com confiança e tranquilidade. De resto, os padrões de qualidade 

preconizados pela OE (2011) reiteram isso mesmo, quando fala da abordagem ao doente 

crítico e no tipo de cuidados de enfermagem prestados pelo enfermeiro especialista à pessoa 

em situação crítica. 

Não é fácil definir a excelência da prestação de cuidados, pois esta, muitas vezes, aparece-nos 

como um ideal. Para Phaneuf (2005), o investimento não dever ser feito apenas na melhoria 

das nossas capacidades teóricas e técnicas, pois estas podem não se traduzir nos ganhos que 

preconizamos. A excelência da prestação de cuidados faz-se também através de um 

investimento profundo em todas as dimensões, incluindo a dimensão humana, devendo o 

enfermeiro ser capaz de corresponder a todas as necessidades evidenciadas pelo doente.  

O valor que cada doente atribui às suas necessidades e a forma como as satisfaz caracterizam 

a unicidade do ser humano enquanto pessoa (Henderson, 2007). Foi possível perceber, através 

das narrativas dos participantes, que o internamento gera alterações na satisfação das 

necessidades fundamentais. A responsabilidade do enfermeiro passa por garantir que as 

necessidades sejam satisfeitas com o mínimo de alterações possível, em relação ao que seria a 

sua satisfação em situação normal. A ênfase na prestação de cuidados a este tipo de doentes 

deve incidir na necessidade da gestão dos cuidados e na viabilidade no que respeita à 

satisfação das mesmas. Os cuidados de enfermagem devem, assim, refletir a singularidade de 

cada um numa relação de parceria enfermeiro/doente.  

Com o intuito de manter um ambiente seguro para o doente, as UCIC surgem com regras e 

normas de funcionamento muito rígidas. Entre elas, destaca-se a limitação nas visitas, 

característica de muitas unidades que pode ser benéfica para uma grande parte dos doentes, 

contudo, para outros, é um fator de ansiedade. A família e as pessoas significativas podem ter 

um papel importante na recuperação através da redução do stresse pela proximidade ao 
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contexto familiar. No entanto, a maioria dos participantes referiu que esta limitação das 

visitas os ajudou no repouso e na recuperação.  

Da análise das narrativas emergiu, ainda, a importância da continuidade dos cuidados de 

saúde. Assim, o planeamento da alta do doente em situação crítica deve ser feito com base nas 

suas necessidades e nos recursos da comunidade. O momento da preparação para a alta 

sintetiza todos estes aspetos da abordagem ao doente crítico e centra-se no objetivo da 

recuperação e manutenção da qualidade de vida no seu expoente máximo.  

Tal como nos diz Henderson (2007), a pessoa deve ser incluída em todo o processo de 

recuperação, a partilha de informação deve ser efetuada de forma gradual e sempre de acordo 

com o ritmo de assimilação do doente. Para tal, deve elaborar-se um plano de ensino eficaz, 

de modo a facilitar todo o processo de transição. Este reveste-se de toda a subjetividade, 

refletindo a singularidade de cada doente. A transição inicia-se com o aparecimento da 

doença, evolui ao longo do internamento onde o enfermeiro deve ser um colaborador ativo, 

facilitando a adaptação ao novo estado de saúde.  

Nesta etapa, foi possível perceber que a informação é um fator de relevo e importância, ainda 

que, por vezes, os doentes refiram não querer saber do seu problema de saúde. Neste sentido, 

Meleis (2005) dá ênfase à necessidade do ser humano, quando confrontado com a situação de 

doença, procurar o significado da mesma e as respetivas soluções. Compete aos enfermeiros 

gerir a informação e definir estratégias individuais de modo a capacitar o doente para 

aprender a viver com as suas limitações.  

O tempo de internamento em UCIC, regra geral, é curto, assim a partilha de informação e 

capacitação do doente deve ser desenvolvida ao longo do internamento e na fase de 

convalescença. Meleis (2005), enfatiza as experiências de doença na capacitação do doente 

para novas perspetivas, com mobilização dos seus recursos para encontrar motivação para 

passar para um novo estado de saúde.  

Da análise das narrativas, verificou-se que os participantes começaram a consciencializar-se 

para a sua situação de saúde e a ponderar as adequações necessárias aos modos de vida no 

momento em que compreendem o diagnóstico. Para Meleis (2005), a transição surge como 

uma conceção inata à condição humana. Assim, o ser humano, em situações de doença, 

procura ajustamento e equilíbrio face à sua situação de saúde. É nesse momento que o 
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enfermeiro deve ser capaz de intervir garantindo o ensino, a instrução e o treino da pessoa em 

situação crítica sobre a adaptação individual para a readaptação funcional.  

Um fator importante na preparação do doente crítico para a alta é a sua dimensão social. 

Grande parte dos estilos de vida desajustados pode ser o resultado da influência cultural ou 

social na vida da pessoa. Nesta perspetiva, é necessário construir um plano de intervenção que 

envolva a família e as pessoas significativas em todo o processo de reabilitação.  

A participação da família ou pessoas significativas durante este processo de preparação para a 

alta pode dar resposta a dois objetivos. Por um lado, permite a proximidade do doente ao 

contexto familiar, diminuindo a ansiedade da separação, por outro, sensibiliza a família para a 

importância da continuidade de cuidados, compartilhando as mudanças nos estilos de vida 

desajustados.  

O papel do enfermeiro de UCIC assume particular destaque não só pela sua elevada 

diferenciação a nível técnico e teórico, mas também na interação com o doente crítico. Assim, 

este deve ser capaz de intervir em associação com a pessoa e família, de modo a encontrar 

resposta para as necessidades presentes capacitá-lo a viver com uma doença crónica com 

elevados padrões de saúde.  

Na tentativa de sistematizar o conhecimento alcançado, na figura 1 realçamos as diferentes 

fases de intervenção dos enfermeiros na abordagem à pessoa em situação crítica com SCA.  

 

A figura apresentada sintetiza os momentos chave da intervenção à pessoa com doença 

coronária e família. A prevenção da doença e a promoção de estilos de vida saudáveis são 

abordagem preferencial em qualquer doença. Contudo, com a instalação da SCA é crucial 

Fase de gestão de sinais e sintomas

Manifestações da doença

- Dimensão Física;

- Dimensão Psicoemocional e 
espiritual

Fase de continuidade de cuidados 

Interação Enfermeiro/ doente

- Comunicação;

-Apoio emocional;

- Atividades de vigilância de estados de
saúde;

- Gestão dos cuidados de enfermagem;

Preparação da alta

- Alterações dos estilos de vida;

- Compreensão dos fatores de risco da    

doença cardíaca;

- Viver com doença crónica;

- Consciencialização para a mudança.

Figura 1. Síntese das intervenções de enfermagem à pessoa com doença coronária e família em UCIC 
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estabelecer um plano que contemple as fases de intervenção apresentadas, a fase de gestão de 

sinais e sintomas e a fase de continuidade de cuidados.  

O planeamento de cuidados de enfermagem ao doente crítico em UCIC deve centrar-se na 

pessoa, pois é esta que, através da sua resposta única, define o momento da sua transição para 

a etapa seguinte da sua recuperação. O papel do enfermeiro, através dos seus conhecimentos 

técnicos, científicos e humanos, passa por facilitar e mediar a transição. A transferência e/ou a 

alta hospitalar não devem ser encaradas como o fim dos cuidados de enfermagem ao doente 

com SCA, o enfermeiro deve procurar manter este processo de consciencialização que se 

iniciou com a instalação da doença. 

O internamento em UCIC e a experiência de doença coronária constituem uma vivência única 

para a pessoa. A SCA coloca em risco a vida e a conceção de saúde que esta sempre teve 

como garantida. Assim, a abordagem de enfermagem nesta fase de interação, constitui-se de 

uma enorme complexidade e tem que ser vivida pelo enfermeiro com humildade e altruísmo. 

Este deve ser capaz de criar uma relação verdadeira de cumplicidade para reconstruir a 

perceção da realidade do doente. 

A preparação para a alta é um processo dinâmico e contínuo que tem por base as experiências 

de vida da pessoa e as suas influências culturais. A necessidade de transição para uma nova 

condição de saúde resulta das experiências de doença. Contudo, a fase da alta não representa o 

ponto final nos cuidados de enfermagem ao doente crítico. Neste sentido, o doente deve sair 

da unidade de saúde com a perceção de que a reabilitação continua. Os cuidados de 

enfermagem devem estar para além dos portões do hospital e estar disponíveis para a pessoa, 

família, comunidade, numa articulação estreita com os cuidados de saúde primários. 
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A motivação para o desenvolvimento deste estudo de investigação relacionou-se com dois 

fatores, por um lado, o impacto da SCA enquanto um problema de saúde grave, que coloca a 

pessoa em risco iminente de vida, com necessidades de cuidados de enfermagem altamente 

especializados, por outro lado, questões de natureza profissional e preferência pessoal.    

Os cuidados de enfermagem ao doente crítico em UCIC centram-se nas necessidades 

relacionadas com a dimensão física da doença, relegando para segundo plano as necessidades 

da dimensão psicoemocional e espiritual da pessoa. Neste sentido, este estudo teve como foco 

a perceção do doente em situação crítica relativamente aos cuidados de enfermagem de que 

foi alvo durante a sua permanência na UCIC, bem como a continuidade de cuidados e 

perspetivas de futuro. 

Enquanto enfermeiros, e refletindo sobre a nossa prática, não nos falta informação relativa à 

perceção dos cuidados de enfermagem que prestamos e no modo como desenvolvemos o 

nosso trabalho. Contudo, será que paramos para refletir sobre o que a pessoa, alvo de 

cuidados, pensa sobre os cuidados de enfermagem que lhe são prestados?  

Esta dualidade entre a perspetiva do cuidador e da pessoa cuidada tem o potencial de fornecer 

novos pontos de vista relevantes para a compreensão do fenómeno em estudo. Dos resultados 

emergidos, foi possível compreender a forma como o doente crítico encarou a sua situação de 

doença grave, a forma como percecionou os cuidados de enfermagem e aqueles que lhe foram 

mais significativos. Por fim, foi possível perceber como este processou a informação 

recolhida da experiência vivida e se organizou tendo em vista a transição para um estado 

diferente de saúde. 

Espera-se que, com os contributos partilhados ao longo da investigação, se possa construir e 

orientar uma prática de cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica, vítima de SCA, 

mais responsável e eficiente. Foi nossa pretensão fornecer um modelo conceptual que criasse 

as condições necessárias para a compreensão do fenómeno e, assim, dinamizar as 

intervenções especializadas na área de abordagem a este tipo de doentes. 

Com o desenvolvimento do estudo foi possível aprofundar conhecimentos na área das 

doenças do foro cardíaco, permitindo esclarecer e clarificar conceitos. Contudo, e apesar de 

mais elucidados sobre o fenómeno em estudo, não podemos deixar de abrir novos caminhos 

para futuras investigações na área. Parece-nos claro que, apesar de esmiuçada esta temática, 
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pode ainda ser abordada sobre diferentes pontos de vista. A SCA, enquanto um problema de 

saúde pública, carece de orientações e estratégias políticas um pouco por todo o mundo e 

Portugal não é exceção. 

A investigação efetuada na área da cardiologia e cuidados de enfermagem em contexto de 

UCIC não se esgota, na medida em que os conhecimentos nesta área, nomeadamente 

relacionados com o diagnóstico, intervenção e tratamento, estão em constante redefinição, o 

que leva, inevitavelmente, a uma prática de cuidados de enfermagem em constante adaptação. 

Este estudo incidiu, essencialmente, na fase aguda da SCA, na perceção do doente crítico 

sobre as manifestações iniciais da doença, os cuidados de enfermagem mais significativos e 

sobre a transição do processo saúde/doença. O enfermeiro, devido à proximidade com o 

doente, é o profissional privilegiado na sua preparação para a mudança. Assim, julga-se 

pertinente e interessante desenvolver outros estudos que nos permita compreender a dinâmica 

desta relação enfermeiro/doente no processo de transição de saúde/doença. 

Esta investigação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado de Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica, assim podemos identificar algumas limitações, nomeadamente o tempo 

disponível para a sua realização, que tornou difícil cumprir prazos pré-estabelecidos tendo em 

conta a necessidade de articulação das várias etapas do processo de investigação com o nosso 

exercício profissional. 

Outra das limitações com que nos deparamos relacionou-se com a dificuldade na triagem dos 

participantes no estudo. Foram definidos como critérios de inclusão, doentes críticos 

internados numa UCIC de um centro hospitalar da região norte de Portugal, com diagnóstico 

de SCA, estabilizados em relação à situação crítica, capazes de compreender e responder às 

questões colocadas durante a entrevista, e que voluntariamente aceitaram participar no estudo. 

Uma grande parte dos potenciais participantes não preenchia os critérios, pelo que sentimos 

necessidade de prolongar o processo de recolha de dados.  

Foi possível perceber que a perceção dos doentes em relação aos cuidados de enfermagem 

prestados difere da perceção que o enfermeiro tem do seu trabalho. Julga-se, assim, ter sido 

enriquecedor documentar e analisar o ponto de vista da pessoa relativamente ao trabalho da 

equipa de enfermagem. A ação do enfermeiro só ganha sentido e conteúdo se produzir ganhos 

em saúde para as populações. Por este motivo, conhecer as suas necessidades e a forma como 
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o nosso trabalho é percecionado poderão moldar os nossos comportamentos indo ao encontro 

das suas expectativas. 

Através das narrativas dos participantes foi percetível que um dos aspetos valorizado nos 

cuidados de enfermagem foi a dimensão física da doença. As pessoas depositam a sua 

confiança nas competências técnicas e científicas do enfermeiro. Contudo, nos seus discursos 

foi possível perceber que temos que estar alerta para a dimensão psicoemocional e espiritual 

da pessoa e a sua importância. Embora, por vezes, seja desvalorizada pelo enfermeiro, esta 

tem um impacto inquestionável na forma como o doente vive a instalação da doença, na 

forma como perceciona a experiência de internamento e na forma como perspetiva o futuro.  

Desde o início da investigação que se estabeleceu ser uma prioridade a partilha de informação 

e de conhecimentos resultantes de todo este trabalho. Assim, propomo-nos a divulgar os 

resultados obtidos com a comunidade de enfermagem, em especial nas unidades onde 

decorreu o estudo. Com esta medida pretende-se partilhar e acrescentar conhecimentos sobre 

o fenómeno dos cuidados de enfermagem ao doente crítico com SCA em contexto de UCIC.  
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APÊNDICE A 

Guião da entrevista 
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Parte I - Caracterização sociodemográfica 

Idade: ____ (anos) 

Género: Feminino ____ Masculino ____  

Estado civil: Solteiro ___ Casado ___ Divorciado ___ União de facto___ Viúvo ____ 

Profissão: _________________________________________________ 

Habilitações Literárias: 1º Ciclo _______ 2º Ciclo ______ 3º Ciclo______ 

Parte II - Questões da entrevista 

Objetivo I: 

“Compreender como a pessoa percecionou a fase aguda da doença cardíaca.” 

1. Como foi o início desta situação de doença que conduziu ao seu internamento?  

2. Sentiu que em algum momento a sua vida estava em risco? 

3. O que foi mais significativo durante esses momentos? 

Objetivo II: 

 “Compreender como a pessoa percecionou os cuidados de enfermagem que lhe foram 

prestados na unidade de cuidados intensivos cardíacos.” 

1. Descreva como foi a receção no serviço de unidade de cuidados intensivos coronários? 

2. O que sentiu e que foi mais significativo para si quando já estava naquela unidade? 

3. Como foi recebido pelos enfermeiros naquela unidade de cuidados? 
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Objetivo III: 

 “Analisar os cuidados de enfermagem mais significativos durante a permanência na unidade 

de cuidados intensivos cardíacos.” 

1. Durante o internamento na unidade de cuidados intensivos cardíacos, como viu o trabalho 

dos enfermeiros? 

2. Quais foram os cuidados que mais o/a marcaram? Que para si foram mais importantes? 

3. Acha que o trabalho desses profissionais de alguma forma contribuiu para ultrapassar a fase 

crítica da sua doença? Como? 

Objetivo IV: 

“Perceber como o doente perceciona a sua vida após episódio crítico da doença cardíaca.” 

1. Face a este acontecimento que obrigou ao internamento, como encara o seu futuro? 

2. Como vai adequar o seu modo de vida para controlar melhor a sua doença? 

3. Qual o contributo dos enfermeiros, durante o internamento na unidade de cuidados 

intensivos coronários, no sentido de controlar melhor a sua doença e evitar possíveis 

complicações? 
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APÊNDICE B 

Consentimento informado 

 



 

 

 

 

 



 

105 

Consentimento informado, Livre e esclarecido para participação em investigação. 

 

Marco André Fernandes Macedo, enfermeiro a exercer funções no Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro, no serviço de Medicina Interna na Unidade de Vila Real, vem por este meio 

solicitar a V. Exª a participação no estudo de investigação no âmbito do meu mestrado em 

Enfermagem da Pessoa Em Situação crítica na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Vila 

Real, subordinada ao tema “Perceção da pessoa em situação crítica sobre a enfermagem de cuidados 

intensivos”, com o objetivo de avaliar a perceção do doente sobre os cuidados de enfermagem que lhe 

são prestados na fase crítica da sua doença. 

 

O participante 

 

Eu,__________________________________________________________________________, 

declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pelas pessoas que acima estão identificadas. Foi-me garantida a possibilidade de, em 

qualquer momento, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, 

aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, 

confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e 

anonimato que me são dadas pelo investigador. 

 

 

 

Vila Real, ________________________________________________. 

 

Assinatura ______________________________________________. 
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APÊNDICE C 

Pedido de autorização e aprovação para realização do estudo 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho  

de Administração do Centro Hospitalar  

                                                                                       de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

 

 

Marco André Fernandes Macedo, Enfermeiro deste Centro Hospitalar, a exercer funções no Serviço de 

Medicina Interna da Unidade de Vila Real, atualmente a frequentar o Mestrado de Enfermagem da 

Pessoa em Situação Crítica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Vila Real venho, por 

este meio, solicitar a V. Ex.ª autorização para aplicar uma entrevista a doentes internados nesta 

instituição. 

Os dados a recolher destinam-se à minha dissertação de mestrado subordinada ao tema “Perceção da 

pessoa em situação crítica sobre os cuidados de enfermagem”, com o objetivo de avaliar a perceção do 

doente sobre os cuidados de enfermagem que lhe são prestados na fase crítica da sua patologia.  

Da entrevista, referir que será confidencial e anónima, desde já estabeleço o compromisso de respeitar 

o direito à livre escolha de participação, à confidencialidade, o direito à proteção de dados e a um 

tratamento justo e equitativo.  

Encontro-me disponível para fornecer mais informações acerca do trabalho de investigação, caso me 

seja solicitado, comprometendo-me à entrega de relatório final. 

 

 

 

 

Atenciosamente, solicito deferimento, 

O requerente 

___________________________________________ 

Vila Real, Outubro de 2015 
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Exmo. Senhor 

Diretor de Serviço de Cardiologia 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

 

Marco André Fernandes Macedo, Enfermeiro a exercer funções neste Centro Hospitalar, no Serviço de 

Medicina Interna na Unidade de Vila Real, vem por este meio solicitar a V. Ex.ª a colaboração 

necessária, bem como a disponibilidade para acolher o processo de recolha de informação destinada ao 

trabalho de dissertação do Mestrado em Enfermagem da Pessoa Em Situação CrÍtica na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro - Vila Real, subordinado ao tema “Perceção da pessoa em situação 

crítica sobre os cuidados de enfermagem”, com o objetivo de avaliar a perceção do doente sobre os 

cuidados de enfermagem que lhe são prestados na fase crítica da sua patologia.  

Como instrumento de recolha de dados, foi elaborado um guião de entrevista (em anexo), a aplicar a 

alguns doentes internados no serviço de cardiologia, que estiveram previamente internados no serviço 

de Unidade de Cuidados Intensivos Coronários. Prevê-se a sua aplicação no período compreendido 

entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. O seu preenchimento é anónimo, respeitando o direito à 

livre escolha de participação, à confidencialidade, à proteção de dados e a um tratamento justo e 

equitativo. 

Os orientadores do estudo são a Professora Doutora Alice Mártires e a Professora Doutora Maria Zita 

Castelo Branco, Docentes na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Declaração de aceitação 

em anexo). 

Grato pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

 

Vila Real, 26 outubro de 2015  
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Aprovação da investigação 
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APÊNDICE D 
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Categorias, subcategorias e unidades de registo 

Catego

rias 

Subcate

gorias 
Unidades de registo 

1.1 - Perceção dos participantes sobre as manifestações da doença 

1
.1

.1
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D
o

r 

“(…) uma espécie de moedeira aqui no peito que me apanhava aqui as costas.” (…) “A dor não era 

assim muito forte, era esquisita!” (…) “Uma espécie de moedeira aqui no peito que me apanhava aqui 

as costas. E apertava…” (…) "a dor nem era assim nada de mais" "era uma dor que eu aguentava!” E1 

"Doía-me o pescoço e aqui os dentes também." (…) “Uma dor muito forte nas costas, uma dor 

corrosiva… uma dor tremenda… muito calor.” (…) “Aquela dor… horrível… horrível…” (…) "uma dor 

como quem me estava ali a corroer." E2 

"Era uma dor… uma impressão e pela primeira vez começou-me a doer o peito. Doía-me a mandíbula e 

braço” (…) “A dor não era igual à primeira. À volta da garganta, doía a mandíbula e doíam-me os 

dentes que eu já não tenho!" … “Tive uma dor forte e permanente que não passava como as outras.” 

E3. 

“(…) dor só tive um bocadito!" E4 

“(…) no domingo (…) senti umas tonturas, um pouco cansado e senti aqui assim tipo de uma picadela 

deste lado.” (…) “(…) depois comecei a sentir um aperto…um grande aperto que não se conseguia 

controlar” (…) “A dor foi um aperto muito forte só aqui à frente (região do tórax). Um aperto… mas um 

aperto muito forte…” E5 

“(…) ficava só assim aqui no peito. Um aperto e então este braço doía-me… o braço esquerdo… estava 

muito dorido!” … “(…) uma dor muito forte não conseguia estar sentada nem deitada, não podia estar 

de jeito nenhum” E6 

“(…) entre o peito e o estômago…mesmo no centro do estômago. E dai apertava-me o peito… era tanta 

dor! Tanta dor!” E7 

“(…) aí começou logo a apertar-me o peito!” (…) “era um aperto… eu logo vi que devia ser o coração! 

Só sentia um aperto!” E8 

“O sintoma principal e único que tive foi uma dor no peito! Única e exclusivamente uma dor no peito!” 

(…) (…muito localizada no externo. Por detrás… não irradiava para mais lado nenhum, nem braço, 

nem perna, nem cabeça, nem pescoço… nada...) E9 

“Doía-me aqui o peito e ainda me apertava também as costas. Era uma dor muito estranha.” (…) “… 

uma dor que nem se aguentava em posição nenhuma.” E10 

D
is
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a 

"Até parecia que falava e me sentia algo rouco." E1 

"Uma dor que me impedia de respirar!" E3 

"Quando me levantei da cama para cima senti falta de ar (…) O que me preocupou mais foi a falta de 

ar!" (…) "Quando me levantei eram 6 da manha para ir à casa de banho e não me senti bem" (…) "a 

barriga assim a querer inchar e eu fiquei logo aflito." E4 

“…até porque tinha alguma dificuldade em respirar! De vez em quando tinha dificuldade e respirar!” 

E9 

“… até parecia que me faltava o ar!” E10 
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"Provavelmente desmaiei" (…) "quando me levantaram eu tinha uma ferida na cara" (…) "perdi os 

sentidos" (…) "Eu não estava bem, estava muito abatida" E2 

"Não sei por onde entrei… de maneira que… devo ter entrado onde entram os outros…" (…) “Eu já não 

me recordo de muita coisa…" E4 

S
in
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m
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g
as
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s “(…) vomitei o que tinha comido de manhã (…) vomitei tudo fora!” E6 

“(…) vomitei tanto… tanto… a minha reação era vomitar…E7 

“(…) comecei a ter diarreia…” E8 
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Catego

rias 
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gorias 
Unidades de registo 

1.1 - Perceção dos participantes sobre as manifestações da doença 
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"Quando me ajoelhei no chão…aí senti!...senti que a minha vida estava em risco!” (…) "Vou-me morrer 

aqui!" (…) "eu quando me ajoelhei e desmaiei, eu pensei que era o meu fim!” (…) “Nem consegui 

pensar em nada…só pensava em morrer" (…) "percebi que o meu problema era grave" E2 

"Pois senti… senti que estava em risco. Que isto é grave! " E4 

“(…) não perdi os sentidos, mas estive quase…, no entanto estive sempre consciente. O pior foi mesmo a 

dor” (…) “estava aflito…vinha aflito! Eu percebi-me que poderia ser um enfarte…que fosse o coração! 

Vim sempre assim aqui com a mão apertada no peito” (…) “Sim…sim senti que me ia embora comecei 

a… até disse para a minha família que já não voltava para casa!” E5 

“eu pensei que já não chegava a casa!” (…) “Uma pessoa não quer pensar no pior… mas a verdade é 

que ai vi a coisa mal parada!” E10 
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 "Nunca perdi os sentidos nem o tino nem nada" (…) "estive sempre calmo" (…) "sabia que estava tudo 

bem, nada que me fizesse pensar que me estava a ficar ou que me estava a dar qualquer coisa e fosse 

ficar ali" (…) "nunca pensei muito se chegaria amanha ou depois" E1 

"Eu não fiquei assustado nem ansioso" (…) " ainda vou ter mais uns tempos para refletir sobre a minha 

vida… " E3 

“Nunca pensei que fosse grave … nunca pensei nisso.” E6 

“Não pensei nisso… não pensei porque estava muito mal…uma dor tão fininha tão horrível tão… ai 

Jesus… eu só gritava… gritava … gritava… vomitava… eu… ai… nem digo nada!” E7 

“Não… sinceramente não… tudo tranquilo… deram a medicação …  

Nem ai fiquei ansioso… talvez pelo acompanhamento do médico e enfermeiro… transmitiram-me 

alguma confiança!”E9 
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"A dor. A dor é que era esquisita e incomodava-me um pouco, não era forte!" E1 

"A dor era o pior…era horrível!" (…) "…era uma dor muito intensa que demorou a passar" E2 

"O que me preocupou mais foi a falta de ar!" E4 

“Se calha estupidamente eu tenho muita fé na ciência e em muito bons técnicos e eu tinha 

referências…sobre a qualidade técnica deste hospital” (…) “tinha referências que os médicos aqui 

realmente eram muito bons” (…) “Eu vinha com aquela coisa…eu chego lá eles fazem-me o tratamento 

como deve ser” (…) “Uma coisa que me chamou a atenção foi a organização daquelas pessoas naquele 

piso” E3 

“A gente quando nos dá assim estas coisas... A gente só pede a nossa senhora que nos dê saúde… só 

gostava de ver os meus filhos e netos…”E6 

“Eu acho que só pensava na morte…. Porque eu estive tão mal… tão mal… para ultrapassar vi-me a 

rasca… a minha filha é que vinha para aqui ao pé de mim e me ia dando muita força e falando comigo.” 

E7 

“(…) foi tudo seguido aquilo não havia coisa mais eficaz… o tempo que se perdeu foi só o de ir para os 

locais!” (…) “(…) eu sou sempre uma pessoa de fé … e tudo… que nunca tive coisa de pensar nisso… 

mesmo quando me faltou a luz.” E8 

“…o facto de estar ali o médico ou alguém que me disse-se o que era. O que iam fazer e o que ia 

acontecer posteriormente e que estava tudo bem! Que não havia problema nenhum… isso a mim de 

certa forma deixou me mais aliviado.” E9 

“As pessoas, enfermeiros médicos e as empregadas foram todos muito simpáticos desde o momento em 

que entrei no hospital. fui sempre bem tratado … e quando assim é a gente até fica mais otimista!” E10 
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Catego
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Subcate

gorias 
Unidades de registo 

1.1 - Perceção dos participantes sobre as manifestações da doença 
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"Associei a isso que fosse uma dor relacionada com os pulmões" (…) "até me parecia que era qualquer 

coisa de gripe" E1 

“(…) já tive dois cancros…e sabe que a ignorância é triste…eu atribui aquela dor a isso!" E2 

"Eu notei foi que ao longo de todo este tempo eu tinha alguns sintomas e não valorizava" (…) "eu adotei 

uma estratégia… respirava fundo duas ou três vezes e isto passava" (…) "pensei que só se fosse 

insuportável eu ia a urgência" E3 

“(Aquando da dor) levantei-me fui logo para o duche… mudei de roupa… vesti-me …" (…) 

"Ultimamente a coisa de dois meses para cá fazia qualquer coisa mais esforçada e já me começava a 

apertar aqui o peito e dor também…" (…) " Aos pequenos esforços apertava-me… eles já me tinham 

dito que tinha que fazer cuidado… às vezes não era tanto a dor… era mais o ter que parar." E4 

“Eu nunca me ocorreu que fosse do coração pensei que era do estômago ou qualquer coisa sei lá… 

nunca pensei que fosse do coração.” (…) “fui ao médico e aí ele disse que o problema era eu que não 

tomava os comprimidos das tensões … nunca me ocorreu que fosse do coração pensei que era do 

estômago ou qualquer coisa sei lá nunca pensei que fosse do coração” E6 

“nunca pensei que fosse isto… nunca pensei que fosse o coração… eu nunca pensei… só soube quando 

eles me disseram!” (…) “(…) a dor… já começou há muito tempo... há mais de quinze dias que a dor ia 

e vinha, ia e vinha…, mas desaparecia-me e eu ficava bem!” E7 

“Aliás já me tinha dado antes! Já tinha tido esta dor antes ai uns 15 dias… 20 dias… só que foi uma dor 

mais ou menos igual mas momentânea tipo 10 segundos… nem tanto! Deu… aliviou passou e eu não 

valorizei claro… não valorizei nada porque nem de longe nem de perto imaginava o que pudesse ser…” 

(…) “…no início não associei já tinha tido a dor e tinha passado… imaginei que fosse uma dor 

muscular…” E9 

“Na passada quinta-feira eu já comecei a ter algumas pontadas aqui no peito (região tórax) e costas, 

mas não fiz caso disso. Até pensei que tinha sido algum jeito que tinha dado aqui nas costas a trabalhar 

no campo…” E10 
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"Há um ano… numa tarde senti uma forte dor no ombro, mais propriamente clavícula e omoplata que 

irradiava a volta do pescoço." (…) "Só de vez em quando e muito raramente sentia um apertozito 

qualquer coisa aqui à volta do braço" (…) "a noção que eu tinha de enfarte era uma dor forte… uma 

pessoa caia para o lado e acabou! " "Nunca pensei que o enfarte pudesse dar-se com uma dor que não é 

tão forte como isso e que se mantém ao longo do tempo" (…) "(...) de certa maneira foi surpresa este 

episódio de enfarte" E3  

“Eu já há uns tempos que tinha assim aqui uma dor (região do tórax) ” (…) “Eu ultimamente de noite 

tinha assim umas arritmias parecia que o coração parava… mas depois passava…mas desta vez foi 

pior!” (…)Eu nem sabia o que era. Depois aqui é que me disseram que foi uma veia que entupiu” E5 

“Nunca tinha tido nada do género” E6 

“Nunca tinha tido problemas deste género!” E8 

“…e aí perguntou-me sabes o que é isso? E eu disse mais ou menos sei… ele disse: estás a fazer um 

enfarte!” (…) “…tive muitos amigos com esse problema já conhecia alguns dos sintomas.” E9 

“Pensei que pudesse ser outro problema de saúde qualquer e não algo relacionado com o coração! 

Acho que só tive a noção da gravidade da situação quando o médico me disse o que me tinha 

acontecido!” E10 
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Unidades de registo 

1.2 - Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem de que foram alvo na UCIC 
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 "Vim sempre acompanhado e á conversa com uma enfermeira" (…) "conversaram comigo e fizeram-me 

perguntas, foram simpáticos" (…) "gostei da simpatia das pessoas, vieram para a minha volta, 

conversaram, falaram comigo, explicaram o que se estava a passar" E1 

"Durante o caminho iam conversando comigo..." (…) "eu já tinha ouvido falar no enfarte, mas não tinha 

noção das consequências." E2 

"A equipa de enfermeiros lá era impecável… Impecável mesmo. Falaram muito comigo." (…) "O 

pessoal lá em baixo começou logo a preparar-me para as coisas que ia a fazer…" E4 

“(…) transmitiram-me calma… diziam me para não me enervar… os enfermeiros iam-me explicando 

pouco a pouco para nos ir preparando… pouco a pouco… diziam o que me tinha acontecido… o que 

mudar daqui para a frente.” E7 

“…explicou me tudo… deu-me o comprimido… e isto vai correr tudo bem… já liguei ao CODU vais já 

para a hemodinâmica e vai correr tudo bem. Foi tudo muito rápido não demorou muito tempo.” E9 

“Lembro-me de ver os enfermeiros todo a virem logo ter comigo! Falaram comigo… fizeram-me muitas 

perguntas… (…) “… iam-me dizendo o que tinha acontecido e o que me iam fazer! Foram todos muito 

simpáticos e prestáveis… deixaram-me à vontade...” E10 
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“(…) houve ali um período de espera e eu queria explicar às pessoas que estava mesmo mal, mas as 

pessoas como me viram chegar num carro particular …diziam que tivesse calma… eu aí entrei em 

stresse (…)” (…). Na ucic “(…) falavam pouco, apenas só o que era preciso!” (…) “Agora diziam: 

“quem lhe meteu aqui o cateter?” Chega a outra “quem o pôs aqui?” E eu pergunto-me será que isto 

tem que ter algum sítio certo? … às vezes ficava a pensar se não havia ali alguma descoordenação. 

Depois diziam ainda: “valha-me Deus… como lhe colaram isto!” Não deviam dizer nada! Estavam a 

por o colega em mal…” E5 
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"Foram explicando as coisas e aquilo que me iam depois a fazer" (…) "explicaram-me que eu tinha tido 

um enfarte" (…) "pode-se dizer que já estava a par daquilo que me iam a fazer" E1 

 

"Eu não sabia de nada para mim era tudo desconhecido" (…) “ninguém me explicou…só me diziam 

para ter calma!" (…) "eles não percebem da situação! Sabem da situação, mas também não estão para 

isso…para nos explicar!" (…) "gostava mais (que falassem com ela), mas nem todos falavam" (…) "as 

minhas filhas é que falavam com eles!" E2 

"Há pessoas que gostaria de estar sempre com o enfermeiro… eles sabem em que momento dizer as 

coisas ao doente…" (…) "Prepara-se primeiro antes de dar essa notícia…dar um tempo de preparar 

para a coisa… isso e totalmente diferente" (…) "as pessoas devem ser informadas? Eu as vezes ponho 

dúvidas…" E3  

"O enfarte que me deu, embora me desentupissem duas veias não puderam fazer mais nada porque 

tenho as veias já calcinadas." (…) "Fiquei mais assustado porque uma pessoa quando sabe o que tem 

fica sempre mais assustada…" (…) "o médico é que tinha dito que tive um pequeno enfarte. "E4 

“Eu até gostava de saber. Se foi disto ou daquilo… eles lá faziam o que tinham a fazer e não diziam 

mais nada. “Vamos tomar isto… vamos tomar aquilo”. Mas a doutora quando ia lá é que me explicava 

tudo… o que tinha acontecido… como aconteceu” (…) “Eu se calhar também devia ter perguntado… 

sei lá...” E5 

“Mas eles disseram isso agora já não dói! Já não torna a doer… elas lá explicaram à minha filha que ia 

embora para a Alemanha… a mim explicaram-me aqui… disseram-me que foi o tipo de comprimidos … 

que diz que eram genéricos… sou alérgica aos comprimidos genéricos…” E6 

“(…) disse-me que eu não podia ir para casa… porque tem que ir para vila real… não está em 

condições de ir para casa nem eu a deixo! Mas não me disseram o que era! Não deve ser coisa boa por 

eles falarem assim uns para os outros!” E7 

“disseram-me que foi uma veia que tinha entupido… depois fizeram aquele exame aqui pelo braço e 

parece que ficou resolvido! Pelo menos foi o que me disseram! Vamos agora a ver!” E10 
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Unidades de registo 

1.2 - Perceção dos participantes sobre os cuidados de enfermagem de que foram alvo na UCIC 
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"As pessoas foram muito simpáticas e eu senti-me sempre bem acompanhado" (…) "vieram logo todos 

ao pé de mim, perguntaram-me como é que eu estava" (…) "deram-me a mão e ajudaram-me a passar 

para a cama" (…) "estavam sempre ali ao lado, sempre disponíveis" E1. 

"Estavam sempre ali…eram muito boas pessoas" "apareciam sempre que se tocava à campainha" (…) 

"havia enfermeiros que eu gostei muito" E2 

“(…) as pessoas trataram-me bem. Vinham à minha beira e perguntavam se eu estava bem, se precisava 

de alguma coisa. Transmitiam muita confiança.” (…) “depois vieram também conversar comigo. 

Perguntaram-me se estava bem, colocaram-me a vontade com tudo… fizeram-me exames … o 

atendimento foi cinco estrelas.” (…) “(…) abriram-se comigo … a maneira como se entregam ao 

doente… a conversa e simpatia…!” (…) “(…) aquela atitude colocava uma pessoa mais à vontade e 

criava um ambiente bom…” E5 

“O trabalho de enfermagem foi bom não tenho queixas nenhumas nem de lá nem daqui!” E6 

“Eles são umas joias…receberam…. Bem… bem… bem… não podiam receber melhor! Eles ajudaram 

em tudo… eles faziam tudo… às vezes iam para lá e conversavam… diziam que não era só comigo que 

acontecia isto…. Acontecia com toda a gente…” E7 

“Esta experiência foi impecável… eles foram todos impecáveis… eu não tenho palavras… eu antes de 

me ir embora ainda quero ir lá baixo agradecer tudo aquilo que fizeram por mim… Desde que entrei na 

unidade foi tudo impecável … todos… vieram logo ter comigo… estavam sempre ao pé de nós” E8 
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"A gente quando vem assim já vem meio desnorteada e eles foram muitos simpáticos e prestáveis" (…) 

"Estavam sempre perto de mim … se fosse preciso alguma coisa eles estavam sempre ali por perto… 

muito próximos e sempre disponíveis." (…) "Eu gostava de me voltar a cruzar um dia com aquela gente 

toda… e agradecer. Aquele ambiente de lá ajudou-me a recuperar " E4 

“Elas vinham ter comigo diziam que me tinham que lavar porque eu não podia ir sozinha para a casa 

de banho … às vezes ainda me ajudavam também a deitar. Eles foram muito queridos… ajudaram-me a 

ultrapassar este problema… foram muito bons em tudo…” E7 

1
.2

.3
. 
- 

O
 a

p
o

io
 e

m
o

ci
o

n
al

 

G
es

tã
o

 e
m

o
ci

o
n

al
 

"Eles deixaram-me mais calmo" (…) "falavam muito…sempre a perguntar se precisavam de alguma 

coisa, se estava tudo bem connosco" (…) "os enfermeiros vinham, metiam-se comigo conversavam. 

Sentia-me bem… iam-me explicando as coisas" E1 

"Lembro-me de virem falar comigo e receberam-me bem." E2 

"A psicologia deles é muito importante. E realmente funcionou bem eu senti-me mais relaxado a 

conversar com eles. " (…) "o carinho que iam demonstrando com a gente… foi tudo … para lhe dizer a 

verdade tanto aqui como lá só tenho a dizer bem…"E4 

“O que eles me dizem é que não me enerve, não me arrelie… eu sei que vejo assim estas coisas, mas não 

posso mesmo arreliar-me! Sou muito nervosa” E6 

“eram todos de uma simpatia enorme! Conversavam comigo tentavam deixa-me a vontade…” E10 
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"Os enfermeiros estavam sempre ali e senti sempre que sabiam o que estavam a fazer!" E2 

"A perceção que tenho foi o profissionalismo. Nada de perder tempo " (…) "Mas foi de um 

profissionalismo e não me canso de dizer isto desde que entrei neste hospital até agora " (…) "O 

ambiente de despreocupação ou seja… não se notava ali tensão. Não se notava ali que estavam a 

resolver um problema gravíssimo" (…) "esta foi a sensação que eu tive e isso é extremamente 

reconfortante" E3 

“(…) eles diziam que me tinha que acalmar senão assim não curava! Lá me acalmei e lá estive como 

Deus quer! Eles eram muito boas pessoas… preocupavam-se comigo e conversavam comigo foram 

impecáveis … faziam o trabalho deles e acalmavam-me!” E6 

“(…) lá em baixo eram muito mais profissionais. Não é o terem mais tempo ou menos tempo! É mais a 

educação e a abordagem ao doente. Não houve uma falha… nada…” E8 

“A imagem que eu tenho dos enfermeiros é que tiveram todos um cuidado extremo no que estavam a 

fazer e até mesmo muito humanos… com muita humanidade… sentia que eles sabia o que estavam a 

fazer!” E9 

“Os enfermeiros sabiam o que estavam a fazer! Não perdiam muito tempo!” (…) mexiam em tudo e 

notava-se que sabiam o que faziam… tinham muito à vontade… uma pessoa está em sitio estranho logo 

tem que confiar!” E10 
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"Vieram ter comigo, falaram-me, colocaram-me a agulha no braço" (…) "eles sabiam o que estavam a 

fazer, uma pessoa confia" E1 

"Os enfermeiros é que praticamente são os que fazem tudo… aos enfermeiros dou-lhes todo o valor e 

dou" (…) "eles fizeram de tudo o que estava ao seu alcance! " (…) "Eles não poderiam fazer melhor … 

trataram de mim e fizeram os exames todos que tinham que fazer… " (…) "Só tenho a falar pela 

positiva… que tem aqui gente… uns profissionais que são de muito valor e qualidade… interessados e 

com bons modos para tudo " E4 

“sempre vi o trabalho dos enfermeiros com muita competência!” E6 

“Eles faziam tudo… davam-me banhinho na cama… eu compreendi que tinham que ajudar eu não podia 

tomar banho sozinha… eles viravam-me de um lado para o outro… lavavam… eu ficava bem… eu não 

podia ir para a casa de banho… eu ficava cansada” E7 
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“a enfermeira picou-me quatro ou cinco vezes e não me conseguiu tirar nenhum sangue… fiquei com 

perceção que se viesse alguém mais experiente era capaz de conseguir… começou a tremer… e não 

tinha ninguém para lhe dar uma orientação… e se tivesse alguém com ela já eu levava menos 

picadelas” E5 
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"Vestiram-me uma bata, lavavam-me na cama" (…) "disseram-me que não podia fazer esforço." (…) 

"ali fiquei deitado numa cama” (…)"ser lavado por uma mulher não é assim muito fácil" (…) "uma 

mulher… a verdade é que uma pessoa não se sente muito à vontade com isso" (…) "para eles aquilo é o 

dia-a-dia. Mas a mim fez-me confusão…" E1 

"O que me custou mais realmente foi a impossibilidade de ir a uma casa de banho" (…) "Estive quatro 

dias sem ir à casa de banho" (…) "o urinol tudo bem, o resto é que não" (…) "Estar ali deitado não era 

muito fácil. " (…) "a alimentação não há volta a dar... Uma pessoa está aqui tem que sofrer" E3 

"Eles diziam-me logo que eu estava ali era para recuperar … não podia fazer nada! Nenhum tipo de 

esforço. " (…) "Eu não estava acostumado aquela coisa para urinar" (…) "é necessário sempre a 

privacidade para algumas coisas… até porque apesar de ter cortina ela estava sempre aberta! " (…) 

"eu até tinha receio de quando vinham aquelas enfermeiras novinhas… elas virem lavar um doente 

assim como eu na cama" (…)” elas eram impecáveis a gente é que não se sentia à vontade, não estamos 

habituados a isso!" (…) "A única preocupação e diferença que havia era que uma pessoa não se podia 

levantar e eu não estou habituado a que me andem aqui a por aparadeiras e algálias” E4 

“Lá em baixo lá me iam dando os banhos na cama depois eu lá comecei a ajudar e lá comecei a fazer as 

coisas por mim…”E6 

“(…) comecei a ficar melhor e graças a Deus já estou melhor…, mas como sofro da coluna… vejo-me 

aflita! Ainda esta noite não dormi nada por causa da coluna … elas coitadas bem que me chegam 

cremes! Foram mesmo muito boas… os colchões são duros!” (…) “Não tenho podido fazer nada elas 

que me dão banho na cama…” E7 

“Portanto as vezes não nos sentimos à vontade como em nossa casa… mas compreendo que é 

necessário ter que repousar e deixar que nos façam tudo o que tem a fazer…”E8 
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“! Não é muito fácil ter que estar preso a uma cama sem me poder mexer!” E10 
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"Davam-me banho ali na cama. Não me fez confusão nenhuma, mesmo quando eram homens..." (…) "eu 

ainda gosto mais dos homens do que das senhoras…" E2 

"o banho foi sempre na cama... Já estava habituado a este tipo de situações, tive o meu pai em casa 

acamado. " (…) " Uma pessoa está numa situação destas em que está quase a ir encontrar o senhor, não 

pode ter problemas em mostrar nada." (…) "Só quem não tiver noção dos riscos é que se pode queixar 

de estar imobilizado pois é óbvio que se tem que estar." E3 

"não me deixavam fazer isso por mim… não me deixavam urinar… não podia fazer nadinha eles é que 

faziam tudo… tudo … tudo pela gente … não podia fazer esforço… " (…) "Mas é o trabalho deles! Se 

tem que ser assim tem e acabou!" E4 

“Eu quando cheguei vinha com indicação de repouso… não podia sair da cama! Tudo aquilo que eu 

precisava tinha que ser feito na cama. Mas confesso que não me fez muita confusão. O meu único 

problema era a aparadeira… sentava-me lá e não conseguia fazer nada.” (…) “Estive à vontade com o 

auxílio que recebi dos enfermeiros que lá trabalhavam, senti-me a vontade e mesmo no banho não me 

senti envergonhado. Correu tudo bem era normal, aquilo eram coisas que se tinham que fazer. Desde 

que esta coisa se resolvesse tudo aquilo que eles no fazem lá em baixo não é assim tão intimidante.” E5 

“O banho só tomei lá uma vez e foi na cama! Não me fez confusão… quer dizer há alguma estranheza! 

Mas depois é aquilo que é! É necessário e tem que ser, compreendi que era necessário! (…) uma pessoa 

não se podia levantar! Nem os médicos permitiam uma coisa dessas… tinha que estar em repouso!” E9 

“estar preso a uma cama não é algo que me agrade muito, mas é para o nosso bem! Eles lá me 

explicavam isso…” E10 
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"Na unidade nem se compara, o ruído era quase nulo. Até as reuniões que eles faziam… eu acho ótimo. 

" (…) "lá em baixo o horário da visita era das três e meia às cinco horas e isso era bom. Tudo que seja 

preservar a quietude do doente numa situação dessas" E3 

"(…) ali em baixo é uma tranquilidade tal que até parece um hotel cinco estrelas." E4 

“Aquilo era muito calmo, tranquilo, os quartos eram individuais e uma pessoa podia descansar sem 

estar ali alguém ao lado a incomodar” E5 

“(…) o que eu me lembro mais é que não podia ter telemóvel lá… a família só podia entrar uma pessoa 

de cada vez! Só podiam estar lá um pouquito comigo e mais nada! Sentia era muito falta da família e 

dos filhos… que me telefonavam…, mas não me deixavam falar ao telefone… quando falava era 

pouquinho tempo! o sossego… aquilo ali havia muita calma e muito sossego! Lá não se ouvia barulho. 

Ajudava a ficar mais calma estava e a gente dormia… e até pensava que estava em casa. E6 

“(…) não podia ter visitas que não fossem família chegada…. Eu fiquei sozinha num quarto… lá em 

baixo era mais sossegado… eles têm um horário de visita… e depois é só uma pessoa de cada vez … eu 

preferia como lá em baixo! Pouca gente e pouco tempo… eu não podia nem falar! Nem ter os olhos 

abertos! Acho que isso ajudou… aquele sossego ajudou… “E7 

“(…) o espaço era muito diferente… calmo… muito mais tranquilo … deu para repoisar …. Há pessoas 

que gostam de ter ao pé deles muita gente. Eu não!” E8 

“O sossego. é o que me lembro e a vigilância constate do doente. o enfermeiro estava permanente e as 

maquinas davam sinais para tudo e mais alguma coisa!” E9 

“Uma pessoa não conhece nada é tudo estranho e ter que cumprir aquelas regras todas…as vezes não é 

fácil.” E10 
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a "Na unidade era diferente. Você sabe que eles lá têm máquinas para tudo… sabem logo o que a gente 

tem e tudo…" (…) "só tinha assim umas cortinas ao meio… e o pessoal estava logo ali em frente para o 

que fosse preciso…" (…) "Na minha opinião eu até achei que a coisa não devia de ser assim… eles 

estarem ali e frente e a gente a olhar para a vida deles" E4 

“Mas nota-se um certo cuidado da parte do pessoal de enfermagem e até das auxiliares. Sentia-me 

seguro… acompanhado… uma pessoa tem logo outro tipo de segurança! Aqui a minha situação já é 

diferente.” E9 

“… gostei da amizade dos enfermeiros! Estavam sempre disponíveis para ajudar! Mesmo quando a 

gente não pedia! E tentavam sempre arranjar solução para tudo!” E10 
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"já no serviço deram-me conselhos sobre como fazer daqui para a frente" (…) "Não sei se foi o esforço 

ou outra coisa" (…) "explicaram-me que devia evitar fazer esforços" (…) "ir fazendo poucas coisas de 

cada vez…" E1 

"Eles disseram-me que tinha que andar…e mudar a alimentação" E2 

"Foram falando na alimentação e cuidados a ter essencialmente ao nível do exercício físico." E3 

“(…) é o que eles dizem… que não posso trabalhar. Não posso ir plantar batatas tenho que reduzir os 

esforços.” E6 

“(…) esforços já não posso fazer mais nada… só fazer a vidinha de casa e mesmo assim tenho que fazer 

esforços mais pequeninos… fazer o comer… por a roupa na máquina… passar a ferro, se conseguir 

passar passo. Senão passa a minha filha! As escadas que subisse mais lentamente!” E7 

“Em relação ao exercício falaram-me em moderação. Eu habitualmente lá na minha terra ando muito a 

pé para me deslocar de uns sítios para os outros” E8 

“…ser menos sedentário dar umas caminhadas e umas voltas!” E9 

“… tenho que fazer menos esforços …” E10 
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“(…) disseram-me foi para ter em atenção à alimentação" (…) "por pouco sal na comida" (…) "cortar 

em especial na carne de porco" (…) "comer também muito à base de peixe" (…) "cá em cima há muitos 

enchidos… e isso parece que não faz muito bem" (…) "…em Trás-os-Montes abusamos um bocadinho 

dos enchidos…" (…)  "…começar a comer melhor do que já fazia" E1 

" (…) tinha que comer tudo com meio sal" (…) "comer mais peixe do que carne…carne de aves…carnes 

menos gordas." E2 

" (…) o sal já fiz uma prospeção de mercado e já encontrei um sal novo. " (…) "há outras maneiras de 

suprir o sal como por exemplo por um pouco mais de alho, louro, piri piri…" E3 

"Não me tocaram muito nesse assunto…, mas a gente já sabe... é dos comes e bebes… e dos 

abusos…comer certas gorduras… certos alimentos… eu nem por isso tenho muito cuidado…" (…) "Há 

que ter também a consciência que uma pessoa não pode engordar nem ter peso a mais porque isso não 

ajuda o coração nem a nós próprios…" E4 

“(…) a alimentação lá me foram dizendo que agora teria que ser tudo à base de grelhados … disseram 

que tem que ser quatro dias de peixes por semana … dois dias de carne branca…” E5 

“(…) tenho que mudar um pouco a minha alimentação.” E6 

“(…) disse que tinha que comer mais vezes ao dia menos quantidades …e comer comidas que não façam 

mal, grelhados… cozidos e carnes brancas. Disseram que não podia comer gorduras.” E7 

“(…) disseram-me foi para ter cuidados com a alimentação. Eu acho que em minha casa… penso que 

fazemos uma alimentação melhor” (…) “comer menos quantidade, várias vezes ao dia… comer mais a 

base de peixe. Noventa por cento da comida que comemos é grelhada na brasa e comemos também 

muitos legumes. Eu não como enchidos todos os dias… o consumo é moderado.” E8 

“… não comer carne de porco… carne branca sem pele… não comer enchidos presunto modificar tudo 

isto … mariscos… que são coisas que eu já não como… aliás eu até como muito pouco!” E9 

“Há que ter em atenção a cima de tudo à boca… não comer tanta coisa ruim como até aqui…” E10 
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"não trabalhar tanto como até aqui" E1 

" (…) a vida do campo é como a gente sabe… é bota para lá!" E4 

“(…) diz que não posso fazer nada… nada … ele diz que o meu trabalho já esta feito.” E7 

“não trabalhar tanto como até aqui!” E10 
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 “Há que tomar a medicação certinha.”E1 

“(…) eu já tomava comprimidos para o colesterol… para a tensão… para os diabetes… para ser 

sincera eu tomava os medicamentos e muita vez não ia lá à medica! Mas tomava os medicamentos… eu 

agora vou ter mais cuidado e vou lá mais a miude.” E7 
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"Gostaria de ter tido mais apoio, ter tido mais diálogo que me ajudasse a mudar algumas coisas da 

minha vida" (…) "neste momento não tenho assim tanta informação" E2 

”eu é que tenho que perguntar essas coisinhas ninguém tem que me dizer…" (…) "…uma pessoa que 

está a chegar não tinham que me estar a dizer nada até porque eu dali a nada já estava a sair de 

lá…eles não têm tempo para perder…" E4 

“foram os enfermeiros que me iam dizendo que agora ia ter que ter cuidado senão queria voltar para 

ali… essas coisas… eu gostava de saber o que causou isto! O problema principal! Mas os médicos 

também não… eles lá diziam que antes de me ir embora lá viriam ter comigo e explicar-me melhor as 

coisas…” (…) “Acho que desde o início é que estava bem… porque depois darem-nos a informação 

assim toda ao mesmo tempo, ficamos confusos. Agora vou levar com a informação toda ao mesmo 

tempo!” E5 

“Acho que tenho a informação mais que suficiente para mudar estes estilos de vida sozinho!” E9 

“! Eles já me foram explicando aos poucos isso! Tenho que ter mais cuidados, dizem que isto foi serio e 

que podia até nem cá estar! Por isso é preciso agora ter mais alguns cuidados quando sair daqui!” E10 
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"Foram muito atenciosos." (…) "foram falando aos pouquinhos sobre a alimentação e sobre os esforços 

físicos…" (…) "os enfermeiros foram falando sobre o que fazer. O que devemos ou não comer!" E1 

"Os enfermeiros também não têm paragem!..estavam mais preocupados com o trabalho do que falarem 

comigo" (…) "senti essa falta de apoio e de diálogo!" (…) "dialogam pouco connosco as vezes é só 

trabalho e nada mais." (…) "eles nem sempre tinham a disponibilidade necessária" (…) 

"A nível de enfermagem não se pode exigir assim muito mais" (…) "esta terapeuta que é enfermeira e eu 

acho que é a pessoa certa …se toda a gente à minha volta me der conselhos eu fico confuso…" (…) "ao 

nível da informação deve haver só um ou dois ou três elementos dentro da equipa para falar com o 

doente e dar conselhos. " E3 

“Recebi o apoio necessário, mas poderia ter ficado com mais uma luzes daquilo que me aconteceu… e 

vir preparando para eu ir até casa… agora vai ser assim tudo de seguida! Poderiam ter ido dando mais 

algumas informações ao longo do internamento” (…) “eu sei lá… eu para já não sei como eles ainda 

me vão ajudar… eu gostava que me tivessem dado uma folhinha com a informação toda para eu me 

orientar e saber como é que vou funcionar agora! Tipo hoje fazer isto …amanha aquilo… eu nunca fui 

muito pessoa de andar em médicos!” E5 

“Eu acho que a informação sobre isso eles deram-me toda… porque desobstruíram-me as válvulas por 

isso esta tudo feito…” E8 

“foram todos muito prestáveis e ajudaram-me a ver as coisas de uma forma diferente! Agora uma 

pessoa sabe que saindo daqui tem que se manter estes cuidados!” E10 
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"As tensões eu sempre as tive assim altas" (…) "tenho que controlar melhor as minhas tensões… e 

reduzir ao sal" (…) "O meu pai já tinha sido operado ao coração em França" E1 

"As tensões é que sempre andaram altas…e tenho diabetes" E2 

"Eu sempre fui hipertenso na ordem dos dezasseis… quinze e sempre com tratamento de hipertensão" 

(…) "já fumo á muitos anos desde os doze anos tenho setenta e um" E3 

“fumei durante trinta anos…, mas quando meti na cabeça que tinha que deixar de fumar… agora já não 

fumo… acabou… eu sou assim…quando meto uma coisa na cabeça… tenho essa força de vontade” E5 

“(…) eu também sou diabética!” E7 

“… vou ter que mudar a minha alimentação ser menos sedentário… deixar de fumar! Tabaco ao lado!… 

café um por dia…” (…) “… o stresse… o sedentarismo… o tabaco… a alimentação! Tudo isto 

contribui. (…) E9 
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"Só a partir do momento em que tem tempo de perceber como as coisas realmente são, é que aí as 

informações começam a fazer falta e a fazer sentido…"E3 

“(…) se eu não tiver cuidado posso voltar ao mesmo! Se eu não tiver cuidado pode voltar a acontecer… 

Antes tinha dores… e agora estou melhor… embora tenha medo… agora já se tem mais noção daquilo 

que se passou e do risco! Já tenho medo e percebo que tenho que ter mais cuidados…” E7 

“Eu agora sei que se não tiver cuidados posso voltar a passar pelo mesmo! Mas não me preocupa 

muito… é uma motivação extra até para mudar algumas coisas… não quero voltar a passar por isto…” 

E8 

“…resolvido, mas não curado… para já resolvido! mas não curado…” (…) “…isto a gente nunca pensa 

que pode dar! Sabe o que pode acontecer, mas acredita que só dá nos outros… até dar a primeira vez! 

Eu fiz essas asneiras todas durante muitos anos…” E9 
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"O tabaco vou mudar!" (…) "eu durmo muto pouco… durmo quatro horas, quanto horas e meia " (…)  

"há maneiras de mudar…há que haver imaginação e vontade "E3 

"Aqui dentro já pensei em ter outro procedimento… outro regime… de alimentação…, mas eu gosto de 

comer bem " (…) "agora se faço o comer e a comida sabe como aqui no hospital… nem vale a pena! " 

(…) "Tudo que não seja em excesso não faz mal! É o que eu faço e tenho consciência disso… é claro que 

faço intensão de me moderar ainda mais…" (…) "é para o nosso bem… mas a gente é que muitas das 

vezes não faz cabo " (…) "Nós por vezes somos vítimas de nós próprios" E4 

“A mim isto vai-me fazer ver o futuro e de que maneira. Tenho que…já sei que tenho que lidar de forma 

totalmente diferente… ter cuidado com a boca e tudo, mas principalmente com a comida.” (…) “Tenho 

que estar preparado… mas gostava que me dessem uma ajuda para perceber o que tenho que mudar 

daqui para a frente…” (…) “os mecânicos juntam-se todos ao domingo à tarde ou sábado são as 

merendolas e eu gosto dos meus copitos… mas isso tem que mudar … a vontade… tenho que ter mesmo 

vontade” E5 

“Aqui e agora neste momento digo-lhe que a minha vontade é mudar muitos dos hábitos que tinha…” 

(…) “Isto fez me ver as coisas de outra forma… só quem fosse maluco é que não veria.. De resto é 

evidente que a pessoa tem que mudar se há fatores de risco, tem que se fazer as coisas para que não 

voltem a acontecer… ou pelo menos se acontecer sejam minimizadas pelo que se fez anteriormente!” E9 

“… uma pessoa tem medo que isto volte a acontecer… é claro que vou mudar algumas coisas na minha 

vida! Não há outra solução… tem que se mudar mesmo!” E10 
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1.4. PERCEÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE A TRANSIÇÃO SAÚDE/DOENÇA 
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"Ninguém sabe o dia de amanha, ninguém adivinha" (…) "tenho que mudar, não há outra coisa a 

fazer…" (…) "muita coisa vai mudando" (…) "tenho que ter mais atenção à minha saúde" (…) " eu 

quando sair daqui vou ter cuidado com isso tudo" (…) "não estou livre que daqui a uns anos volte a 

acontecer-me o mesmo" E1 

"Eu acho que tenho que mudar muitas coisas" (…) "não gostaria de voltar a ter o mesmo problema." 

(…) "tenho noção de que há coisas a melhorar e a mudar" E1 

"Eu sei e tenho consciência disso, ninguém me curou, eu contínuo cá com a doença" (…) "Um problema 

destes não se resolve! " (…) "a pessoa continua a ser um doente crónico" (…) “Se um individuo se 

esquecer… e não adotar medidas preventivas, aí passado um mês volta!" (…) "O futuro? espero que a 

dor não volte… " (…) "hoje é diferente, eu sou um doente crónico com consciência disso… " E3 

"O meu futuro, só Deus é que sabe! Espero bem durar mais algum tempinho! " (…) "o doente às vezes 

nem para ele é bom… " (…) "o ajudar muitas vezes é o doente ter cabeça e seguir os conselhos dos 

enfermeiros e dos médicos. " E4 

“o nosso problema é que não temos médico de família … quando se vai a marcar uma consulta esta 

demora mais de meio ano … Quando chegar à altura da consulta a gente já está resolvido… eu gostava 

agora de ter o acompanhamento da área da cardiologia.” E5 

“Eu agora sei que tenho que ter mais calma… tenho que ter muita calma.” E6 

“…eu tenho essa força. Mas não sei… eu tenho força de vontade!” E7 

“Acho que haviam de se esperar mais tempo antes de se mandar o doente embora. Eu daqui vou para 

casa e acho que está mal … deviam deixar mais um dia ou dois para acertar a medicação, a das tensões 

… eu gostava de ter uma consulta de meio em meio ano ou uma vez por ano com o mesmo cirurgião… 

toda a gente que passa por isto deve ter contacto com o cirurgião … depois desta operação deve haver 

uma vigilância por esse médico que fez o procedimento…” E8 

O futuro “Exatamente como antes, só que com mais algum cuidado!” E9 

“Agora uma pessoa sabe que saindo daqui tem que se manter estes cuidados!” E10 
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"Já me consciencializei que sou um doente crónico e a minha família também" (…) "já andamos a fazer 

planos da alimentação que eu irei a fazer… é nesse nível que estamos a trabalhar já" "Acho que tenho 

uma família muito cooperante. " E3  

"Toda a família lá me ia dizendo para andar mais devagar… mas eu não sou de estar parado " E4 

“Eles lá iam conversando comigo e falando das coisas, outras vezes já nem conversavam sobre isso que 

eu já sabia! Só queria era melhorar! Agora do que foi? Isso já não me interessa muito… eles iam 

também era conversando com a minha filha e ela depois também lá me diz!” E6 

“a minha filha esta a par de tudo porque ela todos os dias fala com o doutor e ele põe-na par de tudo!” 

E7 

 


