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- Conhecer o enquadramento da aplicação dos conceitos de
autonomia e independência;
- Identificar as diferenças entre os conceitos de autonomia e
independência;

Objetivo da Revisão:



Questões:

- O que se entende por autonomia e por independência?

- Não haverá confusão entre os conceitos de autonomia e

independência?



Metodologia:

- Joanna Briggs Institute Reviewers’Manual (JBI, 2014)

Estratégia de investigação:

Pesquisa nas bases de dados (outubro e novembro 2016):

- EBSCO HOST e SCOPUS: Academic Searche complete, Green
File, PubMed, SciELO; Web Science e CINAHL (janeiro de 2010 a 
novembro de 2016, em inglês, espanhol e português):

1. “autonomy in nursing”, “independence in nursing” e 
“independence or autonomy”;

2. patient* AND (autonomy OR independenc*) AND (concept* 
OR definition* OR theor*);

- RCAAP;



ESTUDO: Curzel et al (2013); Brazil

MÉTODOS E PARTICIPANTES: 44 doentes
internados numa UCI e que foram
submetidos a fisioterapia. A avaliação da
independência funcional foi efetuada
imediatamente após a alta e 30 dias após.

CONCLUSÕES: Constataram que a 
independência funcional aumentou entre 
os dois momentos de avaliação, mas não
foi possível concluir quais os fatores que
motivaram esta melhoria.



Palavras-chave: Exercício; Autonomia; Unidades de 
cuidados intensivos; Sepsis; Respiração artificial/metodos

Confusão neste estudo: “independência funcional pode
ser defenida como a capacidade do indivíduo para realizar

atividades de vida diárias. A autonomia na realização
dessas tarefas garante a capacidade de a pessoa viver

sozinha no domicilio. Essa capacidade pode ser diminuída
ou mesmo perdida como resultado de certos tipos de 

doenças crónicas…”



Resultados:

Foram lidos e analisados 1497 documentos. Da análise dos mesmo

apercebemo-nos que a grande maioria dos estudos, utilizam os dois

termos como sendo sinónimos um do outro.

Segundo Trezza (2016) estes conceitos completam-se, contudo cada um 

tem significados muito dispares, pois autonomia segundo a autora

refere-se à capacidade que a pessoa tem para gerir e tomar decisões da 

sua vida, enquanto que independência refere-se à capacidade que a 

mesma tem para realizar as atividades de vida diárias sem auxilio de 

terceiros.



Conclusões:

Tendo em conta os resultados da pesquisa, cabe-nos agora

aprofundar esta temática, uma vez que pelos motivos anteriormente

descritos temos necessidade de clarificar os conceitos. Acreditamos

que só será realizada uma efetiva avaliação, se conhecermos a

verdadeira dimensão e implicação dos termos.
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