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Para que o enfermeiro seja um verdadeiro facilitador 
do processo de transição precisa de ter conhecimento, 
experiência e uma ampla abertura por forma a recolher, 
processar e documentar a informação da forma que 
melhor traduz as reais necessidades dos indivíduos, inte-
grando-a no seu plano assistencial.

Limitações do Estudo
Embora a qualidade metodológica dos estudos inclu-

ídos não tenha sido realizada, uma vez que não é relevante 
para uma scoping review, algumas limitações devem ser 
mencionadas, de modo a fornecer informações para estu-
dos futuros, primários ou revisões sistemáticas.

Como limitação dos estudos analisados a não ava-
liação de resultados da implementação das intervenções 
realizadas pelos enfermeiros dificulta a avaliação do efeito 
na transição para cuidados paliativos. 

Nesta revisão incluímos apenas artigos com disponi-
bilização do texto integral, dadas as limitações temporais. 
Assim, artigos publicados sem texto integral também 
poderiam ter sido importantes para esta revisão.

Conclusão
O objetivo desta scoping review foi analisar e mapear 

as intervenções implementadas pelos enfermeiros na 
transição para a prestação de cuidados paliativos.

Foram assim identificados seis estudos com meto-
dologia qualitativa que diferiram entre si na forma de 
implementação de intervenções, dado o contexto em 
que ocorreu a transição. Todos os estudos ressalvaram a 
necessidade de os enfermeiros se tornarem agentes faci-
litadores da transição para cuidados paliativos, colocando 
a maioria dos estudos ênfase na promoção da comunica-
ção eficaz entre o doente e o profissional de saúde, neste 
caso, o enfermeiro. Estes dados identificam lacunas que 
deverão ser contemplados em futuros estudos primários, 
bem como a necessidade de realização de uma revisão sis-
temática da literatura, a fim de verificar qual dos estudos 
apresenta melhor evidência científica. 

Implicações para a Investigação
Tendo em consideração a importância amplamente 

descrita sobre a promoção da comunicação eficaz, mais 
estudos de cariz quantitativo e qualitativo precisam de ser 
efetuados. 
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