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IntroduÃ§Ã£o: A importância do olhar histórico sob profissão de Enfermagem possibilita dar sustentação à
investigação. Recorrer a referênciais teóricos e teorias, permite dar credibilidade ao cuidado e uma melhor
resposta às necessidades da pessoa. A Enfermagem enquanto profissão têm-se vindo a desenvolver. Na
procura de um cuidado mais especializado e de maior complexidade foi concebida a Especialidade de
Enfermagem Médico-Cirúrgica, sustentada no cuidado à pessoa e família na vivência de contextos de situação
crítica, paliativa, perioperatória e situação crónica.
Objetivos: Identificar os referenciais teóricos que sustentaram o desenvolvimento de competências
especializadas em Enfermagem Médico-Cirúrgica até à atualidade.
Metodologia: Método de análise documental, concretizado através do levantamento em Escolas Superiores de
Enfermagem que ministram Curso de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, com ou sem mestrado
integrado, no repositório dessas instituições e no RECAAP. Critérios de inclusão: documentos em contexto do
cuidado à pessoa em situação crítica,crónica, paliativa e perioperatória; Relatórios e/ou dissertações; sem limite
temporal estabelecido. Como critérios de exclusão: documentos em contexto comunitário, saúde materno Infantil,
saúde infantil e pediatria, saúde mental e psiquiátrica; monografias, relatórios de licenciatura e teses. Os
resultados foram sistematizados em frequência absoluta e relativa.
Resultados: Identificamos 11referenciais teóricos, no período de 2010-2019, que sustentam o cuidado
especializado em Enfermagem Médico-cirúrgica. Apresentando a respetiva frequência relativa, destacaram-se:
Orem(1%), Leininger(2%), Henderson(2%), Nightingale(3%), Abdellah(3%), Levine(4%), Mishel(8%),
Watson(9%), Kolcaba(14%), Benner(3%) e Meleis(37%). Referenciando as teóricas mais frequentes em cada
ano e respetiva frequência relativa aferimos: 2010 Henderson(25%), Nightingale(25%) e Leininger(25%); 2011
Benner(80%); 2012 Benner(50 %); 2013 Benner(77%), Kolcaba(55%) e Meleis(33%); 2014 Meleis(57%),
Benner(42%) e Levine(28%); 2015 Mishel(27%) e Meleis(18%); 2016 Meleis(47%); 2017 Benner(35%) e
Meleis(25%); 2018 Meleis(27%). No presente ano Meleis(85%) e Benner(28%). É percetível a evolução na
tendência do uso das teóricas, nomeadamente em Meleis e sua teoria das Transições. Nos últimos anos é
notório o recurso a teorias que procuram a inclusão da família, promoção do conforto e um cuidado transcultural,
quebrando assim com o paradigma biomédico e tendo como foco uma abordagem holística.
ConclusÃµes: Os referenciais teóricos sustentam o desenvolvimento do cuidado de enfermagem. A
Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica compreende a situação crítica, paliativa, perioperatória e
situação crónica. Com o presente estudo foi percetível que a Afaf Meleis e a sua teoria das transições, que se
aproxima do paradigma vigente, paradigma da transformação, procura a integração da pessoa, família, ambiente,
relações e reações. A autora tem como foco a transição de saúde-doença, sendo o contexto de Enfermagem
Médico-Cirúrgica propicio a esta circunstância.
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