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Introdução: uma transição pode ser definida como uma passagem de um estado 
razoavelmente estável para outro também razoavelmente estável, sendo um 
processo desencadeador de mudança. Esta mudança pode produzir alterações 
profundas na vida dos indivíduos, as quais têm implicações importantes na 
saúde e bem-estar. Processo, desconexão, perceção, conhecimento e padrões 
de resposta são características definidoras das transições, que podem assumir 
diferentes tipologias - desenvolvimento, situacionais, saúde-doença e 
organizacionais. Mesmo perante circunstâncias aparentemente iguais, as 
transições não são experimentadas de forma similar e uniforme pelas pessoas. 
Existe, contudo, uma estrutura comum: uma entrada, uma passagem e uma 
saída. A teoria das transições em enfermagem, de Afaff Meleis, interrelaciona as 
propriedades da transição e da experiência da transição, as condições inibidoras 
e facilitadoras da transição, os indicadores de processo e resultado e as 
terapêuticas de enfermagem. Metodologia: este trabalho pretendeu encontrar 
pontos de encontro entre a teoria das transições e o argumento do filme 
“Flawless”, tendo por base um processo de análise documental, que permitiu 
uma abordagem analítico-sintética, resultando numa representação condensada 
da informação veiculada pelo documento primário. Resultados: o protagonista 
vivenciou uma transição de saúde-doença (AVC); foram identificadas condições 
inibidoras e facilitadoras pessoais e externas; assim como alguns indicadores de 
processo, positivos e negativos, e indicadores de resultado; tendo ocorrido 
avanços e retrocessos no processo de transição. Confirmou-se que o homem 1 
(entrada) se transformou (passagem) no homem 2 (saída). O homem 2 é o 
homem 1 mais a experiência que vivenciou. A mestria e a reformulação da 
identidade são indicadores que comprovam a transição bem-sucedida. 
Conclusões: a condensação das cenas do filme e do discurso dos atores é 
contextualizada nas componentes da referida teoria. Obtém-se um documento 
secundário, designado de instrumento de trabalho e de reflexão, com potencial 
para utilização na formação graduada e pós-graduada em enfermagem. 
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