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CONHECENDO A TEORIA DAS TRANSIÇÕES E SUA APLICABILIDADE 
PARA ENFERMAGEM 

 

O desenvolvimento da Teoria das Transições iniciou em meados da década de 1960, 

quando a enfermeira egípcio-americana e cientista Afaf Ibrahim Meleis cursava o 

doutorado na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Para a sua construção, 

investigou o planejamento familiar e os processos envolvidos como o tornar-se mãe/pai e 

o domínio dos papeis parentais. Sucessivamente, seu interesse de investigação foram as 

intervenções que podem facilitar o processo de transição e as pessoas que não conseguem 

realizar transições saudáveis¹. 

Em 1985, junto com a enfermeira Norma Chick, da Universidade de Massey – Nova 

Zelândia, descreveu a transição como um conceito para a enfermagem¹. Para Meleis, a 

transição consiste em passar de um estado (lugar ou condição) estável para outro estado 

estável e requer por parte da(s) pessoa(s), a incorporação de conhecimentos, alteração do 

seu comportamento e mudança na definição do self ². 

Posteriormente, foram realizadas pesquisas acerca das experiências de transição em 

diferentes situações, como: o tornar-se mãe, a experiência da menopausa, o diagnóstico de 

doença congênita no filho, a migração transnacional e o tornar-se cuidador da família; os 

seus resultados foram compilados em um artigo internacional² e contribuíram para a 

construção de um modelo explicativo para a Teoria das Transições de Meleis: uma teoria 

de médio alcance (Figura 1). 

 
Figura 1: Teoria das Transições de Meleis: Uma teoria de médio alcance [Traduzido].  
Fonte 3-28 
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A Teoria das Transições é composta pela natureza das transições (tipos, padrões e 

propriedades); condicionantes facilitadores e inibidores da transição (pessoais, comunidade 

e sociedade); padrões de resposta (indicadores de processos e indicadores de resultados) e 

terapêutica de enfermagem. Esta teoria de médio alcance aborda fenômenos e conceitos 

específicos que refletem a prática2. 

O processo de transição caracteriza-se pela sua singularidade, diversidade, 

complexidade e múltiplas dimensões que geram significados variados, determinados pela 

percepção de cada indivíduo. As transições são os resultados de mudanças na vida, saúde, 

relacionamentos e ambientes2-3. 

Relativamente à sua natureza, as transições podem ser de diferentes tipos: 

desenvolvimental (relacionadas a mudanças no ciclo vital), situacional (associadas a 

acontecimentos que implicam alterações de papeis), saúde/doença (quando ocorre 

mudança do estado de bem-estar para o estado de doença) e organizacional (relacionadas 

ao ambiente, mudanças sociais, políticas, econômicas ou intraorganizacional) ². 

Apresentam diferentes padrões: simples (única transição) ou múltiplas; sequenciais 

(ocorrem em intervalos de tempo distintos) ou simultâneas; relacionadas ou não 

relacionadas. São percebidas como padrões de multiplicidade e complexidade por não 

serem autônomas, nem mutuamente exclusivas². São complexas, multidimensionais e 

possuem propriedades que são essenciais às experiências de transição, como a: 

consciencialização, empenhamento, mudança e diferença, espaço temporal da transição, 

eventos e pontos críticos2. 

A consciencialização está relacionada à percepção, conhecimento e reconhecimento 

de uma experiência de transição. É uma característica definidora de transição, cuja ausência 

significa que o indivíduo pode não ter iniciado a experiência de transição. O seu nível 

influencia no nível de empenhamento, que é definido como o grau de envolvimento da 

pessoa em seu processo de transição. O indivíduo só pode envolver-se depois 

consciencializar-se das mudanças físicas, emocionais, sociais ou ambientais. São exemplos 

de empenhamento a procura de informações e a proatividade². 

Todas as transições desencadeiam mudança e para compreendê-la é fundamental 

identificar os efeitos e seus significados. Estas devem ser exploradas segundo sua natureza, 

temporalidade, gravidade e expectativas pessoais, familiares e sociais. A mudança pode 

estar relacionada a eventos críticos ou desequilíbrios, que levam a alterações nas ideais, 

percepções, identidades, relações e rotinas². 
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A diferença é uma outra propriedade da transição que consiste nas expectativas não 

atendidas ou divergentes; como por exemplo, sentir-se diferente; perceber-se como 

diferente; ou ver o mundo e os outros de maneira diferente². 

As transições são também caracterizadas pelo espaço temporal, ou seja, pelo fluxo ao 

longo do tempo. Essa propriedade estende-se desde os sinais iniciais de antecipação, 

percepção ou demonstração de mudança, passando por períodos de instabilidade, confusão 

e stress até um eventual fim, em que é atingida novamente a estabilidade².  

Os eventos críticos ou pontos de viragem estão, frequentemente, associados com a 

consciência de mudança ou diferença e com um maior envolvimento na experiência de 

transição. Estes podem ocorrer, por exemplo, pela necessidade de lidar com as seguintes 

situações: o nascimento, a morte, a menopausa, o diagnóstico de uma doença crônica².  

Cada ponto crítico exige do enfermeiro atenção, conhecimento e experiência, pois 

corresponde a um período de maior vulnerabilidade para os indivíduos. Estes encontraram 

dificuldades para desempenhar o autocuidado e o cuidar². 

Para compreender as experiências vivenciadas dos indivíduos durante as transições é 

necessário conhecer os condicionantes pessoais, da comunidade e sociedade, os quais 

podem facilitar ou dificultar o processo para que o indivíduo alcance uma transição 

saudável, ou seja, a reformulação de sua identidade, o domínio de novas habilidades e 

alteração dos próprios comportamentos².  

Quanto aos condicionantes pessoais tem-se: os significados (neutros, positivos ou 

negativos) atribuídos aos eventos que precipitam a transição; as crenças e atitudes culturais, 

quando o estigma está ligado a uma transição podem influenciar a expressão de emoções 

relacionadas com a transição; o status socioeconômico mais baixo está mais vulnerável a 

sintomas psicológicos e fatos que dificultam a transição; a preparação e o conhecimento 

prévio facilita a experiência de transição, ao passo que a falta de preparação e de 

conhecimento é um inibidor, ambos podem ser usados como estratégias para auxiliar na 

gestão da situação e vivência de uma transição saudável². 

As condições da comunidade e da sociedade, como a existência de apoio familiar e 

social, de recursos instrumentais, de representação social e de estereótipos, podem também 

dificultar ou facilitar a transição². 

Uma transição saudável é determinada pelos padrões de resposta do indivíduo ao 

processo de transição, que pode se dar a partir dos indicadores de processos e de 

resultados. Os indicadores de processo são importantes porque permitem identificar se o 
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indivíduo, que vivencia a transição, encontra-se na direção de saúde e bem-estar, ou na 

direção de vulnerabilidade e riscos². 

Os indicadores de processo compreendem: o sentir-se ligado (a redes sociais de 

apoio: família/amigos/profissionais de saúde); o interagir (com pessoas na mesma situação, 

profissionais de saúde, cuidadores familiares) a fim de clarificar e ajustar os 

comportamentos de resposta às transições; o estar situado (no tempo, espaço e relações) 

possibilita que a pessoa se desprenda de seu passado e enfrente novos desafios; e o 

Desenvolver confiança e coping, que se manifesta pelo nível de compreensão dos diferentes 

processos relativos à necessidade de mudança, utilização de recursos e desenvolvimento de 

estratégias para ganhar confiança e lidar com a situação².  

Os indicadores de resultado referem-se à maestria (domínio de novas competências) 

e à integração fluida de identidade (reformulação da identidade, mais fluida e dinâmica). A 

capacidade ou habilidade para desenvolver novas competências é imprescindível para 

cumprir a transição com sucesso. Ambos são definidores de um processo de transição 

saudável². 

A fim de alcançar um processo de transição saudável, na perspectiva do exercício da 

enfermagem mais humanizado, científico, compartilhado e hoslístico, o enfermeiro precisa 

conhecer o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo e de sua família, no decorrer do 

seu ciclo vital, sendo consciente das dificuldades e das adpatações às novas situações que 

geram instabilidade³. 

As intervenções terapêuticas de enfermagem podem ser entendidas como uma ação 

interventiva continuada no decorrer do processo de transição. Devem proporcionar 

conhecimento e capacidade àqueles que o vivenciam, desencadeando respostas positivas às 

transições, capazes de restabelecer a sensação de bem-estar².  

Os enfermeiros que promovem o cuidado transicional valorizam o indivíduo, já que 

os cuidados dispensados estão associados ao desenvolvimento humano, beneficiando a 

maturidade e o crescimento pessoal mediante um maior equilíbrio e estabilidade³.  

Através de pesquisa realizada no Banco de Teses e Dissertações da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) - Plataforma Sucupira (2013-

2016)4 foram capturadas seis dissertações que utilizaram a Teoria das Transições de Meleis, 

apresentadas no quadro 1. 
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Quadro 1 - Dissertações de enfermagem que utilizaram a Teoria das Transições de Meleis 
publicadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES – 2013/2016. 

Autor 
Ano/Instituição 
de Publicação 

Título 

Mota MS 2014/FURG Processo de transição da pessoa estomizada da 
dependência de cuidado para o autocuidado: 
subsídios à enfermagem 

Felippe 
TDG 

2015/UFF O uso abusivo de álcool em servidores militares: 
contribuição para ciências do cuidado 

Costa LGF 2015/UFMA O cuidado ao recém-nascido pré-termo e de baixo 
peso ao nascer: a transição da terapia intensiva 
neonatal ao domicilio 

Arantes 
EO 

2015/ UERJ O acesso ao teste anti-HIV na ótica das mulheres: 
contribuições para a enfermagem 

Guimarães 
MSF 

2015/UNIRIO Vulnerabilidade e parentalidade na hospitalização de 
um filho com sífilis congênita à luz da Teoria das 
Transições 

Nunes SFL 2015/UFSC A transição do familiar de idosos com doença de 
Parkinson para o papel de cuidador 

Fonte: Autor da Pesquisa, Rio de Janeiro, out., 2016. 
 

Os estudos acima identificaram o enfermeiro enquanto agente facilitador do 

processo de transição e o cuidado transicional como um foco de atenção para as práticas 

da Enfermagem. 

Nesta perspectiva, é de suma importância que os profissionais de saúde 

compreendam os conceitos da Teoria das Transições de Meleis e os utilizem na 

assistência, já que os usuários dos serviços de saúde comumente apresentam transições ao 

longo de sua vida, como exemplo, as desencadeadas pelo adoecimento. Através de um 

cuidado culturalmente congruente com as reais necessidades do cliente pode se alcançar o 

seu estado de bem-estar, bem como facilitar a reformulação de identidade e a mudança de 

comportamentos, que por sua vez podem evitar reicidivas de enfermidades. 
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