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RESUMO  

O processo de decisão de não reanimação do doente terminal é complexo, com fases e 

particularidades inerentes, envolvendo a intervenção de elementos distintos, de forma 

heterogénea, podendo ocasionar situações de difícil gestão. Os enfermeiros enquanto 

elementos da equipa multidisciplinar procuram definir o seu papel, optimizando o seu 

contributo na tomada de decisão. Este estudo surgiu no contexto das lacunas detectadas na 

prática clínica no cuidado a doentes terminais, eventualmente pela escassa existência de linhas 

orientadoras acerca da INR que suportem as práticas. Foram definidos como objectivos deste 

estudo: compreender a dinâmica da INR, descrevendo a participação do enfermeiro neste 

processo, percebendo a perspectiva da equipa de saúde sobre a importância desta colaboração, 

indicar as condutas e cuidados ao doente terminal e identificar quais os dilemas éticos mais 

frequentes. O estudo foi aplicado num hospital central da zona de Lisboa, a médicos e 

enfermeiros dos serviços de medicina, aplicando questionários de forma sistematizada, 

utilizando a técnica delphi. Desenvolveu-se um estudo exploratório averiguando os seguintes 

resultados, representando assim a consolidação do julgamento intuitivo do grupo: o momento 

de decisão deve ocorrer na fase terminal da doença (96,9%, n=31), a decisão deve ser da 

responsabilidade de toda a equipa multidisciplinar (93,8%, n=30) incluindo a participação do 

doente/família, respeitando a sua vontade. O enfermeiro deve participar no processo de 

decisão (91,4%) por múltiplas e variadas razões, intervindo na reavaliação da INR (90,7%, 

n=29) contribuindo para a melhoria no cuidado ao doente. A decisão de INR deve ser 

partilhada e comunicada de forma escrita (100%) preferencialmente em impresso próprio com 

indicação de limitações terapêuticas constantes no processo clínico do doente. O facto de se 

considerar que existem dificuldades na implementação da INR (97,1%, n=34), o processo de 

decisão é considerado eticamente correcto (74,3%, n= 26), no entanto ocorrem ainda medidas 
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terapêuticas desproporcionadas (97,1%, n=34). Deverá ocorrer reavaliação da INR de forma a 

evitar INR inapropriadas (96,9%, n=31). Apesar de existirem múltiplos factores que 

influenciam a tomada de decisão, devem ser respeitados os princípios bioéticos, discutidos na 

equipa de forma a expandir o conhecimento e evitar abordagens terapêuticas fúteis ou inúteis 

almejando um fim de vida digno. É relevada a necessidade da criação de novos espaços de 

reflexão acerca desta temática (87,5%, n=28).  

 

Palavras-chave: decisão de não reanimação, participação do enfermeiro, delphi, princípios 

bioéticos.  
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ABSTRACT 

The decision process of not resuscitation of terminally ill patients is complex, with its 

own particularities, involving the intervention of distinct elements, unevenly and may cause 

management difficult situations. As part of the multidisciplinary team, nurses seek to define 

their role, optimizing their contribution in decision-making. This study arose from gaps in 

clinical practice in the care of terminally ill patients, possibly by limited number of guidelines 

available about DNR to support the practices. Were defined as objectives of this study: 

understand the dynamic of DNR, describing the participation of nurses in this process, 

realizing the perspective of the health team about the importance of this collaboration, 

indicate the ducts and terminal patient care and identify the most common ethical dilemmas. 

The study was applied on a hospital in Lisbon, to doctors and nurses from medical services, 

applying questionnaires in a systematic manner, using the Delphi technique. Was developed 

an study verifying the following results, representing the consolidation of the intuitive 

judgment of the group: the decision must occur in the terminal phase of illness (96,9%, n=31), 

the decision should be the responsibility of the entire multidisciplinary team (93,8%, n=30), 

including the participation of the patient / family, respecting his will. Nurses should 

participate in decision-making (91,4%) by multiple and varied reasons, intervening in the 

reassessment of DNR (90,7%, n=29) contributing to the improvement in patient care. The 

decision of DNR should be shared and communicated in written form (100%), preferably in a 

proper form, with the indication of therapeutic limitations contained in the patient's medical 

file. Assuming that there are difficulties in implementing the DNR (97,1%, n=34), the 

decision process is considered ethically correct (74,3%, n=26), but still occur disproportionate 

therapeutic measures (97,1%, n=34). Should occur DNR reevaluation to avoid inappropriate 

DNR (96,9%, n=31). Although exists many factors that influence decision-making, the 
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bioethical principles must be respected, discussed in the team in order to expand knowledge 

and to avoid unnecessary therapeutic approaches aiming an worthy end of living. Is revealed 

the need to create new spaces for reflection of this topic (87,5%, n=28). 

 

Keywords: DNR, participation of nurses, Delphi, bioethical principles. 
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Ibidem 

INTRODUÇÃO 

 

Admitindo o aumento da frequência de doenças crónicas evolutivas e incuráveis, é 

emergente proporcionarmos cuidados adequados à pessoal em estado terminal e suas famílias, 

com ênfase especial pelo respeito profundo da dignidade da pessoa humana. 

O conceito de doente terminal engloba um conjunto de critérios que o caracterizam: 

presença de uma doença avançada, incurável e terminal; escassa ou nula possibilidade de 

resposta ao tratamento activo, específico para a patologia de base; podendo utilizar-se, em 

certas situações, recursos específicos pelo seu contributo favorável sobre a qualidade de vida; 

presença de co-morbilidades, sintomas intensos, múltiplos e multifactoriais; determina grande 

impacto emocional no doente, família, amigos e equipa de saúde, relacionado com o 

sofrimento e com o processo de morte; a evolução é no sentido da degradação progressiva e 

falência multiorgânica; o prognóstico de vida é limitado (± 6 meses, mais raramente anos)
1
. 

Neste contexto, a indicação de não reanimação (INR), baseia-se numa decisão clínica, 

a par da vontade da pessoa competente (e quando tal não for possível, deve prevalecer o 

“melhor” interesse do doente, em consonância com o princípio da beneficência, manifestado 

através do representante/família), que não deseja ter a reanimação cardio-respiratória (RCR)
2
. 

Muitos são os aspectos a serem considerados na tomada de decisão de não reanimação 

(NR), tais como a vontade do doente e sua família a sua situação clínica, bem como o 

prognóstico de doença terminal
3
, ainda a idade, condição física, co-morbilidades, falência 

multi-orgânica, esgotamento de recursos terapêuticos viáveis. 
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Estudos anteriores têm sugerido que, embora os cuidados de enfermagem permanecem 

os mesmos após a decisão de não reanimar, a utilização de outras intervenções médicas mais 

agressivas, muitas vezes diminui
4
.  

A aceitação da morte como um facto previsível de finitude da vida é ainda hoje difícil 

na nossa sociedade e desta forma, um dos momentos mais críticos na prática dos cuidados em 

fim de vida é o de decidir. Neste contexto, surgem dúvidas relativamente às condutas que 

devem ser executadas, assim deparamo-nos com processos de obstinação terapêutica, também 

conhecidos por distanásia, que implicam uma morte lenta e com muito sofrimento, no qual o 

doente é submetido a tratamentos fúteis ou inúteis, numa tentativa de distanciar a morte ao 

invés de prolongar a vida
5
.  

A situação ideal seria, assim, uma prática profissional digna, adequada e diligente, isto 

é aquilo que se designa por ortonásia. Em síntese, a suspensão ou abstenção de meios 

desproporcionados de tratamento – incluindo a reanimação cardio-pulmonar e as INR – são 

hoje prática corrente em todo o mundo ocidental, cristalizando a noção de que a vida humana 

merece ser sempre respeitada na sua dignidade, sobretudo no final da sua existência
6
.  

Os cuidados de saúde vocacionaram-se e estruturaram-se, com elevada sofisticação 

tecnológica, para tratar activamente a doença. No entanto, quando se verifica a falência dos 

meios habituais de tratamento e o doente se aproxima inexoravelmente da morte, os 

profissionais de saúde raramente estão preparados para o tratar e cuidar do seu sofrimento
7
.
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Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, portanto é 

dever do profissional de saúde respeitar o indivíduo em todas as fases ciclo vital. Para isso, 

não basta afirmar a vida, mas também encarar a morte como um processo natural, procurando

o bem-estar do doente, ajudando-o a viver tão intensamente quanto possível até ao fim
8
.  

O processo de decisão de NR não é de fácil gestão, e portanto deveria assim ser 

partilhado, no sentido de incluir os principais intervenientes (doente/família, médico, 

enfermeiro, restante equipa multidisciplinar), respeitando a autonomia do próprio doente. A 

decisão deve ser consensual entre a equipa e a família e em nenhum momento, unilateral. 

Considerando a delicadeza e complexidade dos cuidados prestados a estes doentes, e 

apesar de existirem dificuldades na sua harmonia, impõe-se que todo o trabalho seja 

sustentado e desenvolvido em equipa, sejam definidas uma missão e uma estratégia, com 

vantagens inquestionáveis, culminando no êxito do cuidado global, permitindo momentos de 

formação, partilha de experiências pessoais e/ou profissionais, facilitando o reconhecimento e 

o apoio mútuo na partilha de decisões difíceis 
9
.  

Junto destes doentes, é o enfermeiro que procura mais tempo, proximidade e 

disponibilidade pessoal face às necessidades dos doentes no fim de vida e a que está, portanto, 

em melhores condições para acompanhar este ser humano em situação de vulnerabilidade, ao 

mesmo tempo que atende a família, fazendo com que participe nos cuidados, informando-a e 

apoiando-a. Naturalmente esta abordagem requer a assunção de crescentes responsabilidades, 

uma maior implicação pessoal, com melhor preparação técnica e aquisição de um corpo de 
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conhecimentos, de habilidades e competências pessoais e profissionais que a complexidade e 

delicadeza da situação exigem
10

. 

Cabe à equipa de enfermagem esclarecer dúvidas, encorajar atitudes positivas. Na 

percepção destes profissionais acredita-se que é primordial dar resposta às necessidades 

básicas da pessoa em estado terminal, tais como carinho, esperança, respeito, dignidade, 

conforto, confiança, no sentido de contribuir para amenizar o sofrimento, promovendo a 

presença da família, como objectivo de proporcionar qualidade a cada dia, e não dias à vida
11

.  

Cuidar de doentes terminais com grande sofrimento, exige muito mais do que 

conhecimentos técnico-científicos, requer a compreensão da individualidade, a partir de um 

relacionamento interpessoal de valorização da pessoa humana, contribuindo para a 

humanização dos cuidados em fim de vida. 

Após a revisão e reflexão crítica da literatura e da prática clínica diária, surgiu como 

tema de principal interesse pessoal/profissional o processo de decisão de NR da pessoa em 

estado terminal. O facto de existirem deficientes conhecimentos sobre a existência de linhas 

orientadoras acerca da INR e, na prática diária dos profissionais de saúde, nomeadamente dos 

enfermeiros, surgirem vários dilemas éticos relacionados com a morte, cuidados em fim de 

vida, qualidade de vida, dignidade, tornando-se iminente a necessidade desta investigação 

científica para que, desta forma, se consiga obter maior conhecimento e concomitantemente, 

melhorar a prática clínica. 

Desta forma, deparamo-nos com a realidade de que, é nas instituições de saúde onde 

maioritariamente encontramos este tipo de doentes que, diariamente assumem uma 



     21 

importância crescente, necessitando de cuidados por parte de profissionais de saúde 

preparados e dedicados. 

Foi definido como problema de estudo: “A participação do enfermeiro no processo de 

decisão de NR da pessoa em estado terminal”, sendo propostos os seguintes objectivos: 

 Descrever a dinâmica do processo de decisão da INR 

 Descrever a participação do enfermeiro na decisão de INR 

 Identificar as condutas e cuidados ao doente em fim de vida  

 Identificar quais os dilemas éticos mais prevalentes perante o doente com INR  

 Conhecer a perspectiva dos profissionais de saúde sobre a importância da colaboração 

do enfermeiro perante a decisão clínica de INR do doente em fim de vida, no sentido 

de contribuir através duma reflexão ética da prática clínica para o incremento de 

saberes, susceptíveis de melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar dos doentes em 

fim de vida. 

O estudo desenvolveu-se em três partes, na primeira é apresentado o constructo teórico 

no qual foi baseado, na segunda parte é descrita a metodologia selecionada e na terceira e 

última parte são apresentados os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, concluindo e 

referindo os aspectos essenciais recolhidos no presente estudo. 

Metodologicamente realizou-se um estudo de investigação exploratório, utilizando a 

técnica Delphi, pretendendo o consenso dos peritos inquiridos. A amostra de peritos foi 

constituída por médicos e enfermeiros, dos serviços de Medicina Interna de um hospital 

central da zona da grande Lisboa.  
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Foram aplicados questionários em duas rondas, de forma sistemática, a este grupo de 

peritos terminando na convergência das respostas, representando assim a consolidação do 

julgamento intuitivo do grupo. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo pretende-se abordar e esclarecer a temática do processo de decisão de 

não reanimação dos doentes terminais. 

 

1. Processo de decisão de não reanimação 

O processo de decisão de não reanimação trata-se de um processo complexo com 

etapas e particularidades específicas que serão descritas de seguida.   

 

1.1- Pessoa em estado terminal e Cuidados Paliativos 

Assistimos actualmente ao aumento gradual de doenças crónicas e incuráveis, 

percebemos que o contributo da biotecnologia, no estadio avançado da doença, pouco pode 

intervir de forma curativa, contribuindo porém de forma paliativa.  

Confere-se ao doente, a designação terminal, quando a evolução da sua doença não 

permite a sua melhoria, mesmo dispondo de todos os recursos viáveis existentes, 

encontrando-se portanto num processo de morte inevitável. Segundo SECPAL, a definição de 

doente terminal deve incluir um conjunto de critérios que o caracterizam entre os quais a 

presença de uma doença avançada, incurável e terminal; a reduzida ou nula possibilidade de 

resposta ao tratamento curativo; a presença de problemas, sintomas intensos, múltiplos e 

multifactoriais que determina grande impacto emocional no doente, família, amigos e equipa 

de saúde, relacionado com o sofrimento e com o processo de morte; a evolução é no sentido
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da degradação progressiva e falência multiorgânica e o prognóstico de vida é limitado (± 6 

meses, raramente anos) 
12

. 

Cuidar de indivíduos com doenças terminais a par dos seus familiares é uma 

actividade actualmente designada por cuidados paliativos, trata-se de cuidados diferenciados 

disponibilizados a pessoas que em estado terminal atravessam uma fase de difícil gestão a 

vários níveis exigindo um adequado conjunto de cuidados que respondam às suas 

necessidades nesta última fase das suas vidas. A Organização Mundial de Saúde definiu 

cuidados paliativos como medidas que promovem a qualidade de vida dos doentes e dos seus 

familiares que enfrentam uma doença terminal, através da prevenção e alívio do sofrimento 

por meio de identificação precoce, diagnóstico correcto e tratamento de dor e outros 

problemas físicos, psicossociais e espirituais
13

. 

Nos cuidados ao doente paliativo devemos sempre respeitar os princípios bioéticos 

inerentes, aplicando-os nas nossas práticas, destacando os princípios da beneficência, não 

maleficência, autonomia e justiça. Estes cuidados têm o objectivo comum entre a família e 

equipa de saúde visar o conforto e consequentemente menos sofrimento para o doente, nas 

condutas assumidas deve prevalecer o princípio da não maleficência
14

. Na abordagem à 

pessoa em estado terminal a atitude dos profissionais de saúde deve prevalecer a medicina 

paliativa de acompanhamento com o objectivo de nesta fase proporcionar o maior conforto e 

bem-estar ao doente
15

. 
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É porém nesta fase que a pessoa mais precisa de apoio, de compreensão e de 

proximidade dos profissionais de saúde. No entanto, o que acontece na realidade da maioria 

dos hospitais é que o doente passa nesta fase por um grande período de solidão, contrariando 

muitas vezes as suas reais necessidades de comunicação e acompanhamento. Neste contexto, 

os cuidados paliativos emergem com intuito de proporcionar ao doente em fase terminal um 

cuidado diferenciado prestado num local e por pessoas especializadas para cuidarem dele, 

afastando definitivamente quer a obstinação terapêutica quer o abandono
16

.  

Entende-se por cuidados paliativos os cuidados de saúde especializados prestados a 

uma pessoa com doença terminal. Deve-se assumir uma conduta holística, proporcionando à 

pessoa e aos seus familiares um apoio integral, adequado e adaptado, satisfazendo as suas 

necessidades incluindo cuidados de conforto. Os cuidados podem ser oferecidos em casa, no 

hospital, em instituições especializadas ou em áreas específicas de instituições de longa 

permanência
17

. Por vezes em ambiente hospitalar, onde predomina o carácter premente da 

cura ou da prevenção da doença, torna-se difícil o acompanhamento adequado dos doentes 

com sofrimento intenso na fase final da vida e a ajuda que necessitam para continuarem a 

viver com dignidade e qualidade.  

Com intuito de dar uma resposta organizada às necessidades destes doentes, os 

cuidados paliativos surgem para cuidar e apoiar activamente nesta fase final da vida. Estes 

cuidados diferenciados proporcionam um apoio indispensável, na fase final da doença que 

envolve muitas vezes o sofrimento físico, mas também sofrimento psicológico do doente e 

família. 

Estes cuidados são reconhecidos a nível internacional. Encaram a finitude da vida 

como um processo natural, tendo consciência que quando não é possível curar o mais 
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importante é não causar maior sofrimento
18

. Os cuidados paliativos acompanham o doente 

nesta fase terminal da sua doença, podendo durar semanas, meses evitando servir apenas 

como acompanhamento momentos antes da morte. No entanto, muitos profissionais de saúde 

e até mesmo a população geral encaram de forma distorcida estes cuidados, considerando 

erradamente que estes devem ser usados apenas em fase agónica. A

filosofia dos cuidados paliativos não se cinge apenas aos cuidados prestados nos últimos dias 

ou horas de vida do doente
19

.  

Na sua prática o profissional de saúde, à luz da tecnociência, encara a morte como um 

erro da medicina e só quando ela se demonstra próxima e inevitável é que este procura, 

tardiamente, o apoio dos cuidados paliativos. No entanto, esta fase terminal extremamente 

avançada leva a que o doente usufrua pouco dos imensos benefícios que os cuidados 

paliativos poderiam oferecer e demonstram a dificuldade em encarar a evolução da doença, e 

aceitar a morte, não como um erro, mas como uma fase natural da vida. 

Um dos momentos mais difíceis para a medicina acontece aquando da transição de 

uma medicina curativa para uma medicina paliativa. É tanto difícil para o médico que tem de 

transmitir esta informação ao doente, como para o doente que tem de a assimilar e aceitar a 

incurabilidade da sua doença
20

.  

Esta transição é ainda mais difícil quando o doente se encontra internado num hospital 

de agudos onde diariamente lhe efectuam técnicas e exames de diagnóstico, entre outros. 

Porém muitos destes meios apropriados ao doente quando se encontrava em fase curativa 

deixam de fazer sentido quando o doente se encontra em fase terminal devendo usufruir dos 

cuidados paliativos. Muitos doentes apesar de não serem esclarecidos apercebem-se da 
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transição na abordagem à sua doença e acabam por questionar os profissionais de saúde sobre 

este novo cuidar, provocando sentimentos de abandono e de perda de esperança. Sem dúvida 

que esta transição, mesmo para os profissionais que lidam com o doente, é dolorosa. 

Os cuidados paliativos surgiram para dar uma resposta especializada ao grande 

número de doentes que se encontravam em fase terminal de uma doença incurável e que pela 

fraca preparação dos profissionais de saúde e do próprio hospital eram, ou por um lado, 

abandonados por considerarem que nada mais havia a fazer ou, por outro lado, alvo de 

medidas terapêuticas desproporcionadas. 

 

1.2 Indicação de não Reanimação (INR) 

 

As indicações de não reanimação (INR) são implementadas perante a avaliação do 

doente em fase terminal, pois nesta situação a RCR, ou a sua tentativa traria mais malefícios 

do que benefícios para o doente. 

Trata-se de uma instrução em que são oferecidos todos os recursos terapêuticos 

disponíveis, mas se ocorrer PCR doente não será reanimado. 

É importante referir que a limitação de suporte de vida é um conceito distinto de INR e 

pode ser dividida, segundo Lago, na: 

- Não oferta de suporte vital: consiste na decisão de não instituir uma terapêutica 

medicamentosa apropriada e potencialmente benéfica para a manutenção de um órgão ou 

sistema, com o entendimento que o doente irá morrer sem essa terapêutica. Esta decisão 

fundamenta-se, técnica e moralmente, em não oferecer tratamento fútil. 
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 Ibidem 

- Retirada de suporte vital: consiste na decisão de cessar ou retirar uma terapêutica 

médica já iniciada, com a intenção de não substituí-la por uma terapia alternativa equivalente. 

É esperado que o doente provavelmente irá sucumbir após a retirada do suporte vital
21

.

A INR é uma directiva médica e portanto deve ser prescrita e assinada por um médico 

determinando as atitudes perante um doente em caso de PCR
22

. É naturalmente uma das 

decisões mais difíceis que se fazem e muitas vezes as pessoas não compreendem totalmente 

os princípios por detrás desta decisão. Um doente com indicação de não reanimação não 

significa que a medicina o abandonou, mas os cuidados deixam de ser curativos e centram-se 

em medidas de conforto, bem-estar e no cuidar. A INR não deve ser confundida com 

Cuidados Paliativos. A decisão de não iniciar ou interromper um tratamento que é 

reconhecido como terapeuticamente inútil, por não produzir nenhum efeito benéfico ou por 

causar um sofrimento desproporcionado em relação aos pequenos e transitórios benefícios 

esperados, compete ao médico assistente do doente. Segundo os critérios ético-legais da 

profissão, o médico tem a iniciativa de tomar a decisão, partindo de dados objectivos e 

seguros, praticando assim um acto eticamente aceitável
23

. 

 

1.2.1 O que significa? 

A INR é uma orientação que recomenda a não realização de manobras de reanimação 

invasivas em caso de PCR, em doentes com doença grave, aguda ou crónica, 

presumivelmente irreversível. Consiste numa directiva baseada na premissa em que o doente 

provavelmente preferiria morrer a viver com a qualidade de vida disponível após RCR, que é 
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esperada ser pior do que anteriormente. Nestas circunstâncias, o doente tem o direito a não ser 

reanimado
24

. 

Existem diferentes nomes alternativos que são usados para identificar a INR. Nos 

Estados Unidos da América e em Inglaterra usa-se frequentemente a DNR (Do Not

Resuscitate), ainda “Do Not Intubate” (DNI), ou até “Do Not Attempt Resuscitation” 

(DNAR), dependendo das regiões. Na Nova Zelândia e na Austrália usam “Not For 

Resuscitation” (NFR). No Brasil existem hospitais que usam “Se Parar Parou” (SPP)
25

. 

Preferencialmente será utilizada neste trabalho a sigla INR, apesar de em Portugal a 

nomenclatura usada frequentemente ser “ONR”, alguns hospitais também usam “Sem 

indicação para Suporte Avançado de Vida” (Sem SAV). Optou-se por INR por se considerar 

que se trata de uma indicação e não uma “ordem”. 

Segundo Urban e outros, as INR são “instrumentos que podem ser empregues por 

médicos, doentes, familiares e instituições de saúde através de formulários próprios e que tem 

o objectivo de orientar o não início das manobras de RCP nos casos onde não houver 

benefícios comprovados”
26

. 

As INR são indicações prescritas pelo médico dando instruções de não reanimação de 

um doente caso ocorra PCR. São empregues quando se prevê que a reanimação não altera o 

rumo de uma doença terminal, evitando assim sofrimento desnecessário. Estas são efectuadas 

através de suporte científico, impregnadas com o respeito pelos princípios éticos. Cada 

situação é avaliada particularmente baseada no prognóstico. A decisão de não reanimar é 

amplamente aceite nos centros que se apoiam nos princípios da medicina paliativa
27

. 
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Trata-se da única indicação de tratamento que conduz a actuação equipa de 

profissionais de saúde no sentido da abstenção de fazer algo ao doente, contrariando todas as 

outras instruções terapêuticas. Devido a esta particularidade, existem situações que são 

abordadas tendo em conta o respeito pela autonomia, compilando a autonomia do doente mas 

também a autonomia do profissional de saúde. 

As INR surgiram com intuito de evitar a EOT na RCP e respeitando a autonomia dos 

doentes
28

, considera-se que a RCR num doente terminal causaria grande sofrimento quando 

comparada com os pequenos benefícios consequentes. 

Por vezes a RCR pode ser considerada inútil, pois recorrendo à experiência 

profissional é possível prever que a tentativa da reanimação em doentes terminais com 

determinadas patologias, não conduz à restituição da saúde, pelo contrário, pode agravar a 

situação anterior, conduzindo à morte inevitável
29

. 

Considera-se que as INR são o ponto de partida perante a tomada de decisão com 

intuito de acautelar os tratamentos desproporcionados. Pretende-se com esta instrução 

reconhecer que o doente se encontra em fase terminal e portando deve ser alvo de cuidados 

apropriados. 

Quando perante uma doença irreversível e terminal, as INR são eticamente legítimas 

se as manobras de reanimação propostas forem interpretadas como uma intervenção 

desproporcionada
30

. 

De referir que a INR é muito singular quanto à não reanimação de um doente, no 

entanto não esclarece quanto à implementação de outros tratamentos, tais como a EOT em 
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situação de depressão respiratória, entre outros. O doente com INR encontra-se numa fase 

terminal da sua doença e necessita do alívio de sintomas e de cuidados espirituais
31

. 

Existem tratamentos curativos que levantam dúvidas na sua aplicação a doentes 

terminais com INR, não por terem INR, mas por todo o contexto em que esta indicação 

envolve, ou seja, um doente só possui INR quando claramente se identifica o estado 

irreversível da sua doença.  

Alguns dos tratamentos referidos tratam-se de técnicas invasivas que causam maior 

sofrimento ao doente do que beneficio, sendo elas: 

- Sondas nasogástricas; 

- Perfusões intravenosas; 

- Reanimação cardio-respiratória
32

; 

 -Transfusões
33

. 

É importante esclarecer os critérios/politicas utilizadas para a certificação da INR, 

sendo recomendadas algumas orientações.  

Perante a doença terminal, o médico responsável deve apresentar opções de tratamento 

viáveis, que possam alcançar uma meta razoável de cuidados, incluindo mas não limitando a 

cura, promovendo a melhor qualidade de vida possível e o alívio do sofrimento. Uma vez 

reconhecido o direito fundamental do doente capacitado da tomada de decisões relativas à sua 

saúde, incluindo o direito de renunciar a RCR, procedimentos ou tratamentos, deve ser 

envolvido em todo o processo de tratamento, incluindo a decisão de não reanimação em 

situação de PCR. Apenas o médico assistente, a par da vontade do doente, pode interromper a 
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decisão de não reanimar. Todos os doentes hospitalizados são presumidos como “full code”, 

ou seja, para reanimar em caso de PCR, excepto quando existe registo da INR no processo 

clínico do doente. A aplicação da INR permanece em vigor durante o período de permanência 

do doente no hospital, salvo seja reavaliada e alterada perante circunstâncias específicas.  

Por vezes, durante o processo de decisão de NR não existe consenso entre os todos 

membros envolvidos, nestas situações deve-se encaminhar à Comissão de Ética para análise e 

recomendação, procurando consenso.  

O Council of Ethical and Judicial Affairs of the American Medical Association 

(AMA) publicou em 2005 um modelo de política de implementação de INR, recomendando

as seguintes orientações para a decisão de NR (fonte: California Healthcare Association 

Consent Manual 2000):   

 O compromisso social do médico é de manter a vida apesar de deficiências, 

desvantagens ou idade avançada, excepto em circunstâncias em que os esforços para 

prolongar a vida são desumanos ou inconcebíveis. Devem-se adoptar medidas para 

reanimar doentes, excepto quando essa não é a vontade do doente, ou não está de acordo 

com os seus desejos. 

 A idade do doente, a sua condição social ou a sua capacidade financeira não 

constituem um critério para a decisão de NR, nem são encarados como prevenção de um 

fardo para a família ou para a sociedade. 

 A INR deve reflectir a vontade do doente ou da sua família ou representante legal caso 

o doente seja incapaz de agir em seu próprio nome. Se a decisão for avançar para a RCR, 

esta deve ser honrada excepto se for inútil. Na ausência de uma escolha por parte do 

doente ou do seu representante legal, o médico deve iniciar uma discussão sobre a 

conveniência de uma INR quando as circunstâncias indicam que a RCR não seria o 
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melhor interesse do doente. São exemplos destas circunstâncias: a) doente terminal cuja 

morte é iminente, onde nenhum benefício é obtido se apenas se prolonga brevemente a 

vida acompanhado de co-morbilidade, não evitando a morte, b) doente em coma 

irreversível, em que não adquire qualquer benefício, pois nunca vai ter consciência ou 

capacidade de interagir e portanto incapaz de sentir benefícios. Quando não há decisão 

prévia explícita e não existe tempo para ocorrer discussão sobre INR, deve haver 

presunção de que os profissionais de saúde irão exercer todos os esforços razoáveis para 

tentar reanimar o doente. Embora esta seja a hipótese geral, é pouco provável que seja

considerado razoável tentar reanimar um doente terminal, ou um doente para quem os 

encargos do tratamento superem claramente os potenciais benefícios.  

 A INR e a sua fundamentação devem ser declaradas e documentadas no registo clínico 

do doente. A política do hospital, no que compete à INR, deve conter disposições para 

resolução de controvérsias sensíveis entre os membros da família e entre os membros 

da equipa multidisciplinar que cuidam do doente. 

 Deve-se reconhecer que todos os esforços terapêuticos podem estar disponíveis para 

um doente e, uma INR apenas impede os esforços de RCR em caso de PCR. As 

medidas terapêuticas adoptadas previamente à PCR não são abrangidas pela INR. As 

medidas terapêuticas devem ser discutidas e decididas previamente à PCR de forma a 

respeitar a vontade expressa do doente, respeitando a sua autonomia e dignidade. Estas 

decisões devem sempre ser documentadas no processo clínico do doente. Deve ficar 

claro para todos os intervenientes do processo de INR que esta indicação não impede 

que sejam oferecidos os cuidados apropriados para o doente. A INR nunca deve 

implicar a retirada dos cuidados médicos ou de enfermagem.  
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 As experiências com INR devem ser revistas, analisadas e servem para alterar em 

conformidade a política do hospital, com intuito de melhorar a prática clínica.  

 As pessoas próximas aos doentes devem ser envolvidas nas decisões, mesmo quando 

as suas opiniões não têm qualquer estatuto legal no processo de decisão de NR. Os 

doentes competentes devem indicar quem querem e não querem referenciar como 

elementos envolvidos na tomada de decisão, quando se tornar incapacitado. O doente 

competente tem o direito de recusar que as informações sejam divulgadas para a 

família ou amigos, a sua vontade deve ser respeitada
34

. 

1.2.2 Critérios de decisão, aspectos considerados na tomada de decisão  

 

Caracterizar a pessoa em estado terminal nesta fase particular do fim de vida não é 

essencial no entanto, muitos são os aspectos a serem considerados na tomada de decisão NR, 

tais como a vontade do doente, a sua situação clínica, bem como o prognóstico de doença 

terminal, mas também a escassez de recursos terapêuticos curativos. 

Estudos mostram que as INR são mais facilmente adoptadas em presença de má 

condição de saúde prévia, idade avançada, diagnóstico estabelecido de doença crónica sem 

possibilidade de cura e gravidade do estado clínico. Observa-se também que 86% dos doentes 

morrem em até 3 dias após a INR ou de retirada de mecanismos de sustentação de vida
35

. 

Numa pesquisa realizada pelo Ethics Committee of the Society of Critical Care 

Medicine, publicada em 1992, quatro factores foram considerados muito importantes na 
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tomada de decisão de retirar o suporte vital: a qualidade de vida do doente, a possibilidade de 

sobrevida à hospitalização, as doenças crónicas e a reversibilidade da doença aguda actual. A 

razão principal para não oferecer suporte vital foi o mau prognóstico
36

.   

Souza e Lemonica afirmam que “quando existem indicações claras de que o indivíduo 

não beneficiaria com a RCP, não há requerimentos legais ou éticos para adoptá-la como opção 

terapêutica”, ou seja, quando mediante dados científicos que comprovem que o uso da 

reanimação constitui um acto fútil, deve-se assumir a INR
37

. 

Este é um dos pontos fundamentais no processo de decisão de NR, porque demonstra 

que esta indicação é baseada em dados científicos comprovados em associação com outros

factores, pois é possível que um dos maiores riscos que se corre ao instituir as INR seja o de 

aplicá-las em casos onde existam dúvidas quanto ao seu benefício, ou mesmo o da sua 

generalização e, consequentemente, torná-las instrumentos em prol da liberdade e da 

autonomia sem limites
38

. 

Concluindo, as INR só têm valor quando baseadas em dados científicos concretos 

acompanhados da avaliação ética de cada situação específica, pois caso contrário correríamos 

o risco destas serem aplicadas anarquicamente, desrespeitando a dignidade do doente e em 

simultâneo os profissionais de saúde que dele cuidam.  

Neste sentido, são apontados alguns dos critérios que devem ser considerados no 

processo de decisão de NR:  

- Doença terminal: A doença terminal é progressiva, com grande variabilidade individual 

associada a múltiplos sintomas intensos e oscilantes
39

. Trata-se de uma doença incurável em 

fase avançada e rapidamente progressiva culminando numa situação evolutiva e irreversível 
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que pode causar sofrimento acrescido ao doente e à sua família. É uma condição com 

expectativa de vida limitada. Pretende-se transitar da aplicação da expressão “Doença 

Terminal” que é centrada nas últimas semanas, para “Doença Avançada Progressiva”
40

.

- Esgotamento de todos os recursos terapêuticos viáveis Considerando a presença de doença 

terminal e incurável deve-se encarar um cuidado com intuito de evitar a dor e o sofrimento, 

visando a dignidade da pessoa humana preservando a sua história, a sua família, favorecendo 

que a morte aconteça no momento certo, com conforto e alívio do sofrimento. Em doentes 

com doenças crónicas avançadas, evolutivas e terminais sem viabilidade de cura deve-se 

procurar uma atitude paliativamente activa, tendo como finalidade o controlo da doença e dos 

sintomas indesejáveis, visando melhorar o conforto do doente e a sua qualidade de vida. 

Nestas condições os cuidados paliativos deverão ser aplicados o mais cedo possível no curso 

da doença, idealmente no momento do diagnóstico da doença terminal, a par de outras 

medidas terapêuticas curativas específicas
41

. 

- Prognóstico 

Esclarecendo o prognóstico: 

• Deve ser directo, mas mostrando ainda preocupação. 

• Deve ser verdadeiro, mas dando alguma esperança. 

• Usar linguagem simples e adequadas ao doente e familiares
42

. 

As discussões sobre o prognóstico são baseadas em dados epidemiológicos, no entanto 

as estatísticas falam sobre grupos e não sobre indivíduos em particular. 

http://www.medicinageriatrica.com.br/2008/04/09/terminalidade-parte-4/
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Embora haja dúvidas quanto ao prognóstico, muitos doentes procuram junto dos seus 

médicos quais os factos existentes bem como as incertezas. Reconhecendo honestamente as 

limitações quanto ao prognóstico, é possível desta forma, construir uma relação de maior 

confiança com o doente
43

. 

A decisão de NR deve então ser tomada mediante a situação clínica do doente, mas 

também perante o prognóstico da sua doença
44

. 

 

- Condição física do doente: Em função da sua doença terminal evolutiva, muitas vezes os 

doentes ficam física e psicologicamente debilitados, não só pela evolução da sua doença mas 

também associado a tratamentos a que são sujeitos, tornam-se severamente debilitados, com

perda de peso, agravando a sua condição física, com novos sintomas, tornando-os na maioria 

dos casos incapacitados e dependentes de terceiros. 

 

- Idade 

Alguns estudos realizados não referem grandes referências à idade como sendo um 

factor que possa criar maior impacto ou influenciar o processo de decisão de NR, porém um 

estudo indica que a idade avançada facilita o processo de aceitação da doença e do fim da 

vida, permitindo maior serenidade
45

.  

A idade do doente é considerada um factor que influencia a tomada de decisão, visto 

que nos doentes mais jovens geralmente, a morte não é aceite com tanta naturalidade 

comparando com um doente mais velho. Ou seja, a morte pode ocorrer em qualquer fase do 
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ciclo vital, no entanto é considerada inesperada nos jovens e previsível e naturalmente 

aceitável nas pessoas idosas
46

. 

Saraiva afirma que, “diminuir a morte em idades jovens e não prolongar a vida dos 

velhos, mas sim aliviar o sofrimento, são conceitos que atendem ao bem comum, tendo em 

atenção o bem individual”
47

. 

Os profissionais de saúde tendem a encarar a morte dos jovens com maior dificuldade. 

Os enfermeiros, por vezes, questionam o investimento na vida da pessoa, considerando no 

geral que se for mais velha não “vale tanto a pena” investir e evitam-se as técnicas invasivas 

porque aumenta o seu sofrimento, no entanto, se for jovem existe uma vigilância mais 

apertada
48

. Isto reflecte os valores em voga na nossa sociedade actual em que se valoriza a 

beleza, a juventude e a força, naturalmente presentes nos jovens ao invés do que acontece nas 

pessoas idosas. 

Nestas circunstâncias, mesmo perante um doente jovem o facto de se aceitar a morte 

com mais dificuldade faz-nos questionar se será eticamente correcto submeter esse doente ao 

sofrimento sendo alvo da obstinação terapêutica. 

Num estudo realizado por Zigmond e outros, as INR eram incomuns em doentes mais 

jovens e menos de 1% em doentes com menos de 50 anos de idade
49

. É presumido que quanto 

mais velho é o doente, naturalmente maior será o número de doenças que podem conduzir a 

uma fase terminal, compreendendo-se assim o elevado número de INR depois dos 50 anos de 

idade.  
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As decisões acerca da INR podem ser influenciadas pela idade do doente, ou seja, 

quanto mais jovem, maior parece ser a dificuldade em tomar a decisão de NR.  

 

- Falência de múltiplos órgãos Na sua condição de doença terminal e aliado a outros factores, 

em contexto do processo evolutivo da própria doença, normalmente ocorrem alterações 

orgânicas nesta fase que podem culminar na insuficiência de múltiplos órgãos de forma 

irreversível culminando na morte inevitável do doente. 

 

- Estado vegetativo permanente A condição da evolução da doença terminal pode por vezes 

não resultar numa morte súbita, podendo originar situações vegetativas permanentes, ou até 

situações de morte encefálica. A pessoa nestas circunstâncias é desprovida de actividade 

cognitiva e de auto-consciência, no entanto, não se deve confundir com morte cerebral, nem 

com estado terminal
50

. Situações destas originam diversos dilemas éticos entre a comunidade 

dos profissionais de saúde e da sociedade em geral. Neste contexto surgem questões que 

originam, muitas vezes, discussão pois o direito à vida é seguramente inalienável mas há 

quem admita existir o direito à morte, com o direito de terminar de forma digna a vida da 

pessoa, levantando debates sobre a eutanásia e doação de órgãos. Em Portugal, a eutanásia é 

impraticável e neste contexto muitas vezes, apesar da doença terminal, ocorre a procura de 

uma missão, por vezes impossível, que consiste em manter uma vida na qual a morte já está 

presente. Os cuidados paliativos assumem progressivamente um papel importante no cuidado 

a estes doentes. 

As instruções de não reanimação numa situação de PCR são justificadas nas seguintes 

circunstâncias: 
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1. Quando é manifestamente previsível que a reanimação não é possível ou quando o 

doente imediatamente a seguir repetirá o processo que conduziu à PCR; 

2. Quando a PCR for o termo de uma doença de evolução necessariamente fatal bem 

documentada;  

3. Quando a qualidade de vida previsível após a reanimação não for seguramente 

aceite pelo doente
51

. 

 

1.2.3 Quando se toma a decisão 

 

Existem ainda dificuldades na definição do melhor momento para abordar junto do 

doente e da família, o emprego ou não de condutas que incluem a adopção e/ou retirada de 

medidas de suporte de vida, ordem de não reanimar, interrupção de tratamento fútil e a 

suspensão de cuidados ordinários ou extraordinários
52

. 

Neste contexto, um dos momentos mais críticos é o momento de decidir, juntamente 

com o doente, quais condutas que devem ser instituídas em caso de PCR.

A INR deve ser instituída quando o doente se encontra em fase terminal, fase esta 

determinada por conhecimentos científicos e exames complementares que demonstrem que a 

morte próxima é previsível e inevitável devido à presença de uma doença incurável
53

.  

Na prática diária por vezes acontece que a decisão é tomada quando o doente já se 

encontra em fase agónica, muitas vezes incapaz de participar na sua discussão. Por vezes é 
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usada como último recurso e momentos antes da morte, impossibilitando o doente beneficiar 

dos cuidados adequados. 

A decisão tomada nesta fase reforça a dificuldade encontrada pelos profissionais de 

saúde em considerar a morte do doente só quando os sinais realmente evidenciam a sua 

proximidade. 

No contexto do momento da decisão de NR, a relação de confiança entre a equipa de 

saúde e o doente/família chega ao seu maior teste. O doente/família esperam encontrar um 

profissional de saúde com uma postura técnica precisa, serena e segura, ao mesmo tempo 

deve demonstrar sua solidariedade, capacidade de escuta e de estimular a manifestação dos 

medos, dúvidas e preocupações respondendo em conformidade. Estes momentos de 

conferência exigem privacidade, disponibilizando o tempo necessário para o esclarecimento 

de todas as dúvidas. O envolvimento dos intervenientes traduzir-se-á no impacto provocado 

pelas decisões tomadas. É inadequado que esta decisão seja realizada num corredor de 

hospital ou que o médico tenha que interromper abruptamente para atender a um outro 

compromisso, o que pode explicar o fraco envolvimento do doente e das famílias no processo 

decisório de NR. Esta participação pressupõe tempo e disponibilidade do médico/equipa 

multidiscilplinar em conferenciar o assunto várias vezes com a família, mas certamente, esta 

não é nenhuma exigência inadequada ou desproporcional. É esperado que o doente/família 

não aceitem facilmente o diagnóstico de irreversibilidade da morte, sem antes esgotar todas as 

possibilidades de cura. 

As informações divulgadas devem ser apresentadas com o máximo de precisão 

possível, de forma objectiva, com esclarecimentos sobre a evolução clínica e potenciais 

intercorrências. No momento da divulgação da irreversibilidade da morte, não se está a 
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decidir condutas mas apenas a apresentar ao doente a conclusão da equipa médica frente à 

perspectiva de cura da doença e antevendo a sua evolução esperada. Num contexto actual, 

gradualmente a população tem fácil acesso à informação e cada vez mais os argumentos da 

equipa médica são testados na sua consistência, credibilidade e coerência, portanto deve-se 

estar preparado para retomar esta discussão várias vezes quando necessário. A conferência 

familiar assume nesta fase um papel importante no processo de decisão de NR. 

Quando nenhuma opção terapêutica curativa viável existir, o médico tem que abordar 

a pessoa em estado terminal com clareza e compaixão. Não deve haver lugar para nenhuma 

má interpretação. Os doentes terminais que não estiverem completamente esclarecidos do seu 

prognóstico tendem a subestimar a sua sobrevivência, o que influencia as preferências no seu 

cuidado futuro. 

Os doentes e as suas famílias requerem frequentemente explicações repetidas para 

entender a situação clínica. É esperado que gradualmente o doente seja esclarecido em cada 

nova repetição, devendo ser utilizada uma linguagem apropriada, simples e quotidiana 

evitando termos técnicos. A maioria dos doentes entende melhor uma nova informação 

quando ela é apresentada várias vezes
54

.   

Em situações de grande ansiedade, a concentração e a compreensão podem ser 

limitadas e as notícias devem ser repetidas posteriormente em condições menos adversas e 

mais tranquilas. De forma a validar a assimilação da informação é útil questionar se foram 

bem interpretadas as explicações e solicitar que repitam o que foi dito anteriormente.



 

    43 
55

SANTANA, Júlio César Batista e outros - Cuidados paliativos aos pacientes terminais: percepção da 

equipe de enfermagem. Bioethikos. Vol.3, nº 1 (2009), p. 77-86 
56

 SANTOS, Alexandre Laureano – O Doente Terminal é Pessoa com Direitos e Deveres: a Defesa e a 

Promoção da Vida. In: JORNADAS DIOCESANAS DA PASTORAL DA SAÚDE, XI, Lisboa. Os doentes em 

fase terminal. Acompanhamento e apoio no domicílio. [S.l.]: [s.n.], 2004 

A tomada de decisão deve ser baseada em dados científicos que demonstrem o estado 

irreversível da doença porém, geralmente o momento da tomada de decisão de não 

reanimação ocorre numa fase tardia da evolução da doença. 

 

1.2.4 Quem toma a decisão 

 

As opiniões em relação a este tópico apresentam-se por vezes divididas, no entanto o 

médico é destacado como o mais indicado para tomar esta decisão, visto ser ele que determina 

o diagnóstico e o prognóstico. De todos os intervenientes na decisão, ele é que determina 

acerca da fase terminal em que o doente se encontra. 

Tradicionalmente, o médico assumia uma postura paternalista em relação ao doente, 

sendo responsável por todas as decisões sobre o tratamento sem permitir a manifestação da 

vontade deste
55

.  

Actualmente, a vontade expressa pelo doente deve ser considerada e respeitada no 

seguimento das medidas terapêuticas.  

O médico e a equipa multidisciplinar têm o papel decisivo na obtenção do diagnóstico, 

prognóstico e medidas de intervenção, bem como a função de manter um bom relacionamento 

entre o doente, a família e a equipa permitindo a transmissão adequada da informação.  

Por vezes os médicos têm dificuldade em aplicar a limitação de medidas terapêuticas, 

mesmo que esta decisão seja mais benéfica para o doente. Assim sendo, as decisões de deixar 

de fazer algo são por norma mais difíceis do que a aplicação de medidas terapêuticas
56

. 

São conhecidas as dificuldades sentidas pelos médicos na tomada de decisão de não 

reanimação, principalmente perante um doente competente apesar da sua doença terminal.
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Muitas vezes existe uma relação afectiva entre médico e o doente ao longo do tempo 

de internamento, o que pode perturbar a visão clínica do estado terminal
57

.  

É reconhecido que quem possui autoridade para prescrever a INR é o médico 

assistente do doente, no entanto é posto em questão se o médico possui autoridade ética para 

prescrevê-la sem o conhecimento e mesmo a aprovação do doente
58

. O médico e o doente 

deverão ser os protagonistas destas decisões
59

 assim, “a decisão de não reanimar caberá 

sempre a um Médico qualificado pela Carreira Médica e pelos seus conhecimentos sobre o 

doente crítico após análise e discussão com outros membros da equipa”
60

. 

Apesar de alguns autores defenderem o envolvimento do doente e da equipa 

multidisciplinar no processo de decisão de não reanimação, ela é por vezes decidida 

unilateralmente pelo médico.  

A decisão por vezes pode ser influenciada pela forma como o profissional de saúde 

encara a finitude da vida, pelos seus sentimentos, princípios, valores e crenças, estes factores 

intervêm na tomada de decisão podendo originar conflitos
61

. 

Para além destes factores intrínsecos, podem existir factores externos aos profissionais 

de saúde pois têm de conciliar o seu juízo clinico optando pelo que consideram melhor para o 

doente e em simultâneo respeitar a sua autonomia e a opinião da família quando este se 

encontra incompetente. 

É dever de toda a equipa multidisciplinar manter e respeitar a dignidade, autonomia e 

capacidade de decidir, quando competente, do doente acerca da sua vida. Porém na prática
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existem dificuldades acerca das decisões no cuidado a doentes terminais, envolvendo questões 

éticas, emocionais, crenças e experiência de vida
62

. 

 

1.2.5 Quem participa na decisão 

 

Este ponto diferencia-se do anterior porque revela a competência não de quem decide, 

mas de quem colabora, contribuindo para a construção da decisão de NR. A participação de 

vários elementos, como sendo o doente e/ou sua família, o director de serviço, a equipa 

médica, a equipa de enfermagem e os restantes elementos da equipa multidisciplinar 

permitem que a tomada de decisão de NR seja mais ponderada, mas nunca será fácil. 

A decisão é tomada pelo médico assistente do doente, após consenso e participação 

dos outros elementos da equipa (director de serviço, equipa de enfermagem, entre outros)
63

. 

Apesar dos intervenientes desta decisão contribuírem de forma heterogénea, o 

protagonista deverá ser primeiramente e sempre que possível o doente, porque um dos 

objectivos primordiais da INR é o respeito pela sua autonomia64
. O doente terminal assume 

sem dúvida o cerne desta problemática, pelo que a sua opinião deve ser conhecida, valorizada 

e respeitada sempre que possível. A opinião do doente, quando competente, não deve ser de 

forma alguma dispensada, em simultâneo com os dados científicos comprovados, idealmente 

culminando numa parceria unânime entre todos os intervenientes do processo. Todas as 

opiniões devem ser conhecidas e levadas em consideração. 

No que respeita à vontade do doente, quer actual ou já expressa por ele anteriormente, 

deve partir do princípio do respeito pela autonomia. É o doente quem vai usufruir 
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directamente da INR, pelo que a sua opinião deve ser conhecida e respeitada. O doente é o 

cerne da INR e não a consequência, pelo que os seus interesses devem ser sempre ponderados 

e a decisão tomada perante a avaliação destes. 

É impossível analisar cada ponto separadamente sem encarar a INR no global. O 

médico só depois de diagnosticar a doença terminal é que pode considerar a opção de NR, 

posteriormente é que se comunicará ao doente e/ou sua família. Este processo não pode 

ocorrer de forma inversa, ou seja não se pode iniciar um diálogo com o doente e/ou família 

ponderando a decisão de NR sem se ter confirmado a situação terminal. 

As dúvidas sobre até que ponto se deve investir curativamente no doente terminal 

persistem. Porém, para a maioria dos profissionais de saúde, consideram que reanimar um 

doente sem perspectiva de cura seria prolongar o sofrimento do mesmo. 

Este processo de decisão só será consensualmente adoptado se precedido de 

conferência dentro de uma equipa multidisciplinar e de acordo com a vontade do doente 

competente
65

. O consentimento deve ser livre, voluntário e consciente, e nunca manipulado 

impedindo a livre manifestação da vontade pessoal. A decisão deve ser consensual entre todos 

os intervenientes e em nenhum momento, unilateral
66

. 

A existência de alterações do estado de consciência impõe limites à participação dos 

doentes nas decisões que se referem ao tratamento da sua doença. A família pode intervir 

neste processo pois, no caso de o doente no momento da decisão se encontrar incapaz de 

manifestar a sua vontade, constitui um ponto de referência acerca dos desejos e vontades 

expressas previamente pelo doente. Os familiares mais do que qualquer profissional de saúde 

estabelecem uma intimidade diária privilegiada com o doente, salvo algumas excepções. 
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Um estudo de Bedell e outros, aborda que 85% dos familiares estão envolvidos na 

tomada de decisão, mas apenas 22% dos doentes
67

. 

Apesar de idealmente se considerar a opinião dos doentes fundamentais muitas vezes a 

realidade apresenta-se de forma diferente, pois poucos são os doentes envolvidos na tomada 

de decisão, em comparação com a família em que o seu envolvimento é mais solicitado. Estas 

razões prendem-se com a competência e a capacidade do doente no momento de decisão ou 

até pela resistência no envolvimento do doente no processo, esta questão será esclarecida 

posteriormente no tópico da conspiração do silêncio. 

A família do doente assume um papel importante, pois tem a possibilidade de 

conhecê-lo melhor, a decisão deve envolver os familiares do doente e se apropriado deve ser 

discutida com o doente. No momento da conferência com os familiares também os 

representantes da equipa de enfermagem devem estar presentes
68

. 

Num estudo, apenas em 10% dos casos ocorreu o envolvimento de enfermeiros na 

tomada de decisão sobre NR. No entanto, os enfermeiros entrevistados neste estudo 

expressaram opiniões sólidas referentes aos casos da ressuscitação dos doentes
69

. Os 

enfermeiros têm acesso às reacções à doença e ao tratamento, quer dos doentes, quer dos 

familiares. Além disso eles encorajam o diálogo aberto entre o doente e o médico acerca de 

ressuscitação.  

Por vezes podem ocorrer conflitos entre o doente/família e a equipe médica, com 

ruptura da relação de confiança e a radicalização de posições, com rivalidade de autonomias. 

Nestas situações, recomenda-se a inclusão de um mediador isento experiente e que detenha o 

respeito e a consideração de ambos os intervenientes, como por exemplo o chefe de serviço 
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ou ainda a comissão de ética da instituição, para conduzir este processo de consenso. Por 

vezes o que ocorre não é perda de confiança, mas sim um problema de comunicação.  

O processo de decisão de INR é um processo complexo, que envolve conflitos 

culturais, emocionais, valores pessoais e receios de penalizações legais, que podem gerar

confusão e ansiedade em todos os intervenientes, tornando-se portanto fundamental o 

consenso de uma boa prática final de vida, devendo ser discutida, definida e escrita de forma 

objectiva.  

Nesta fase pretende-se adoptar medidas que atendam as necessidades mas agindo 

sempre de forma transparente nos conceitos de irreversibilidade, medidas fúteis e medidas 

paliativas.  

Considera-se não existirem motivos para retardar a discussão de medidas de limitação 

de suporte de vida perante um doente terminal, pois se cada interveniente envolvido do 

processo de decisão de NR participar, respeitando cada ponto de vista, é possível manter o 

processo aberto e acessível. 

Um dos elementos facilitadores para uma boa comunicação entre médico e o doente 

sobre as decisões no fim de vida é a competência e experiência do médico assistente que é 

reconhecido pelo doente. Curiosamente, os doentes portadores de diferentes doenças referem 

também distintas prioridades que gostariam que fossem adoptadas pelo seu médico
70

. 

No estado final quando existe uma doença intercorrente é legítimo não efectuar todas 

as medidas terapêuticas e adequar os cuidados para evitar o prolongamento desnecessário, 

fútil e inconveniente da situação e o sofrimento sem esperança. Por isto, a vontade expressa 

dos doentes é fundamental na orientação dos cuidados a prestar
71

. 
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Ibidem 

1.2.6 Registo da INR 

 

O registo da INR é tão importante como a sua decisão, pois estes dois passos 

complementam-se e permitem que todos os profissionais trabalhem em conformidade e 

parceria
72

. 

A INR deve constar no processo clínico do doente, estando escrito nas indicações 

terapêuticas
73

 ou em impresso próprio, dependendo da prática de cada hospital/serviço, não se 

podendo generalizar. Porém, importa salientar que a informação sobre INR deve constar no 

processo do doente
74

 e o registo da INR deve especificar as razões da sua decisão, e qual a 

informação já transmitida acerca da discussão com o doente e/ou familiares
75

.  

A importância do registo da INR deve-se ao facto de muitas vezes o doente ser 

atendido, em caso de emergência/urgência, por outro médico. Nestas situações podem surgir 

dúvidas e estas podem conduzir a que se pratique obstinação terapêutica através da RCR. 

Nestas situações a presença da informação de INR serve como uma orientação
76

. 

A decisão e o registo da INR não é sinónimo de abandono do doente, clinicamente, 

deve-se diariamente observar atentamente o doente, pois a responsabilidade de não efectuar 

reanimação é sempre do profissional que atende o doente no momento da PCR. A INR serve 

como uma orientação e não como uma decisão final
77

. 
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É fundamental o registo da INR, pois no caso de um doente terminal sofrer uma PCR, 

podem surgir dúvidas e o enfermeiro depara-se com um dilema ético: reanimar ou não
78

. 

Neste contexto quando surgem dúvidas acerca da reanimação do doente terminal, o 

profissional de saúde deve sempre agir de forma a manter a vida
79

. 

Geralmente as INR transmitem-se de forma verbal e informal, sendo empregues para 

“deixar o doente morrer”, em caso de PCR
80

. Os médicos recorrem a INR verbais, 

provavelmente pelo facto das medidas de limitação terapêutica ainda não estarem plenamente 

incorporadas na prática médica actual e é provavelmente em função da lacuna na legislação e 

de questões culturais que os médicos prefiram aplicar INR verbais e informais ao invés de 

forma escrita e partilhada na equipa. Porém, todo e qualquer acto médico deve ser registado 

no processo clínico do doente sem receios pois ao limitar tratamento fútil e fornecer cuidados 

paliativos o médico estará, sem sombra de dúvidas, respeitando o princípio bioético 

fundamental da não maleficência. A importância primordial é de que haja um plano 

terapêutico de conforto
81

. 

Em suma, a INR deve ser registada no processo do doente para que seja usada como 

forma de orientação para todos os profissionais que cuidem directamente do doente. 
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1.2.7 Quem tem conhecimento da INR 

 

Existe uma inclinação natural em evitar más notícias quando o doente é portador de 

doença terminal. É reconhecido que não é fácil a discussão deste tema, no entanto é 

fundamental encarar as decisões éticas relacionadas com o fim de vida. 

O conhecimento da INR deve ser partilhado por toda a equipa que cuida directamente 

deste, clarificando dúvidas que possam surgir referentes à RCR. É importante o conhecimento

por toda a equipa multidisciplinar porque existem actualmente bastantes instituições de saúde 

em que todos os funcionários frequentam cursos obrigatórios de RCR
82

. 

Em situações de doenças terminais irreversíveis não devem existir dúvidas quanto à 

não reanimação, sempre que possível devem-se conhecer previamente as situações 

proporcionando vantagens na actuação de toda a equipa, orientando-a de forma consensual
83

. 

Para além da equipa que cuida do doente, também o próprio deve ter conhecimento da 

INR
84

, pois constitui um direito seu conhecer o seu diagnóstico e prognóstico sempre que o 

desejar e que, segundo a avaliação médica, tenha condições para o receber. 

Em síntese, quem deve tomar conhecimento da INR é o médico, o enfermeiro e a 

restante equipa que cuida do doente, este e a sua família se o doente autorizar ou em caso de 

estar incapacitado de receber essa informação. 
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1.2.8 Reavaliação da INR 

 

A INR é decidida com base dados científicos que comprovem a irreversibilidade da 

doença terminal, pelo que a reavaliação desta ordem é um pouco controversa assim, 

atendendo à incerteza e probabilidade, sempre que os motivos que levaram a esta decisão 

deixem de se verificar, ou se alterem, a decisão deve ser reavaliada e se deixar de fazer 

sentido, deve ser retirada
85

. 

A INR “deverá ser comunicada a todos os médicos e enfermeiros envolvidos, 

registada no processo clínico e revista a decisão periodicamente, considerando sempre a sua 

eventual alteração”
86

. A decisão de NR não é estática e deve portanto ser reavaliada sempre 

que necessário podendo sofrer alterações, tanto o doente com a sua família podem recusá-la e 

querer alterá-la, ou inclusivamente o médico pode mudar a sua decisão se considerar que 

ocorreu alteração favorável na situação clínica do doente. É por isso imperioso que 

diariamente as INR sejam renovadas, documentadas e justificadas
87

. 

A reavaliação da INR deve ser utilizada de forma ponderada e no caso de se 

considerar que já não deve ser mantida naquele doente esta decisão deve ser devidamente 

justificada por escrito no processo clínico
88

. 

A responsabilidade da não execução da RCR de um doente é sempre do médico em 

caso de PCR, a INR serve apenas como uma orientação. Contudo, quando um doente vai 



 

    53 
89

 MAIA, Paulo – Suspensão de tratamento em doentes terminais. In: Conferência de Consenso sobre 

suspensão de tratamento em doentes terminais. Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto: Associação Portuguesa de Bioética. Porto. [S.l.]: [s.n.], 2008 
90

 FRANÇA, Daniela Clara Silva – Ordem de não reanimar no doente terminal: Dilemas éticos dos 

enfermeiros. Porto: [s.n], 2009. Tese de mestrado em Bioética, apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. 
91

 PEREIRA, Margarida Tutungi; REIS, Teresa Cristina da Silva dos - A não-ressuscitação, do ponto de vista 

do médico, em uma Unidade de Cuidados Paliativos Oncológicos.  Revista Brasileira de Cancerologia. Vol. 

53 nº 2 (2007), p. 225-229 

realizar um procedimento que pelos riscos possam causar uma PCR, sendo esta uma causa 

exterior e não decorrente da evolução natural da doença, o doente deve ser reanimado como 

outro qualquer se ocorrer PCR
89

. Contudo deve ser sempre uma decisão ponderada caso a 

caso. 

Apesar da INR e da sua doença terminal, se o doente não for reanimado nesta situação, 

é considerado falta de tratamento
90

. 

 

2. Necessidades básicas da pessoa em estado terminal 

 

Perante a condição terminal, com a inerente inviabilidade de cura e a aproximação 

inexorável da morte, ocorre a inversão de expectativas, exigindo aos médicos a comunicação 

do agravamento da situação clínica, e a impossibilidade de se reverter a situação, mas sem 

nunca impedir o cuidado e conforto, permitindo ao doente o tempo suficiente para reflectir e 

assimilar a informação. Nesta fase é imperiosa a adopção de medidas para controlo de 

sintomas e alívio do sofrimento
91

. 

Quando o doente reconhece que a morte se está próxima, a equipa multidisciplinar 

deve facilitar uma discussão aberta sobre os cuidados médicos desejados e estratégias para 

final de vida. A equipa deve questionar o doente, com clareza, de que forma ele gostaria de 

passar o tempo que ainda resta da sua vida. 

Com a proximidade da morte, a maioria dos doentes partilha objectivos comuns, 

procurando optimizar o tempo com a família e amigos, evitando a hospitalização e 

procedimentos dolorosos e desnecessários, mantendo sempre que possível a autonomia, e 
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minimizando a dor e sofrimento. Alguns doentes têm pedidos especiais, como visitas 

importantes ou até acompanhamento religioso. As discussões sobre desejos gerais precisam 

sempre ser revistas pois com a evolução da doença muitas vezes têm de se ajustar ou até são 

impossíveis de serem satisfeitos
92

. 

É necessário esclarecer muitas vezes o doente e até os familiares que algumas 

intervenções agressivas mudam somente o tempo e as condições, mas não o último destino do 

doente. Nestas situações deve-se renunciar a reanimação agressiva, permitindo uma morte 

mais confortável e humana constituindo um acto de amor e não de abandono
93

.  

Os doentes desejam um tratamento apropriado e atencioso. Se for entendido que as 

intervenções agressivas não vão aumentar o tempo de vida mas sim representar um 

sofrimento acrescido, tal cuidado não deverá ser solicitado. O foco de intervenção muda para 

um tratamento paliativo que ofereça conforto e alívio da dor. 

A participação do doente no processo de decisão é fundamental. A qualidade de vida 

deve ser julgada atendendo as perspectivas do doente e não pela visão da equipa de saúde que 

presta cuidados. A melhoria na qualidade dos cuidados no final de vida passa pela avaliação 

da perspectiva do doente e das suas prioridades. A sensibilidade para percepção das queixas

verbais e não-verbais do doente, a sua privacidade, o respeito pelo sono, o controle da dor, são 

aspectos fundamentais no cuidado a estes doentes
94

. O profissional deve ter em mente que 

cuidar pressupõe preocupação, responsabilidade e envolvimento afectivo, ainda mais quando 

se torna perceptível que a vida do doente, embora na fase terminal, tem importância para 

aquele que cuida. 

Para que isso ocorra, os profissionais são capazes de quebrar algumas regras com 

relação aos horários de visita ou até datas comemorativas. Além disso, é percebido junto dos 
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profissionais que é importante também dar conforto e afecto e até realizar alguns desejos do 

doente tais como amor, conforto, respeito, carinho
95

. Deve-se evitar o sofrimento do doente a 

todo o custo, pois ninguém deseja sentir-se sozinho ou abandonado. Muitas vezes, o doente 

deseja coisas simples, como estar junto a seus familiares, ser bem tratado e respeitado, 

podendo falar das suas angústias, sentir-se compreendido e apoiado.  

Na percepção dos profissionais acredita-se que estes aspectos devam ser primordiais 

na busca do cuidar mais humano, contribuindo para amenizar o sofrimento. 

Neste sentido, a actuação da enfermagem é indispensável para proporcionar a melhor 

rentabilização possível do tempo que resta ao doente terminal, proporcionando a realização 

dos seus desejos e necessidades, contribuindo para o seu bem-estar.  

Por vezes as crenças e a prática religiosa ajudam o doente a suportar as dificuldades, a 

acreditar no futuro e a encontrar sentido para cada dia
96

. 

Em alguns estudos realizados, percebe-se que o nível de satisfação com o cuidado 

recebido por doentes terminais relaciona-se positivamente com:  

- “Sentir-se incluído no processo decisório; 

- Evitar o prolongamento da morte; 

- Receber explicações claras sobre o papel familiar; 

- Receber ajuda para que a família chegue a um consenso; 

- Receber informação de qualidade, em boa quantidade e no momento adequado”
97

. 

 

A conduta da prática dos cuidados ao doente terminal deverá estar alinhada com os 

princípios dos CP listados abaixo
98

: 
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· “Reafirmar a vida e a morte como processo normal; 

· Providenciar alívio para a dor e outros sintomas; 

· Integrar os aspectos psicológicos e espirituais ao tratamento”; 

· Ajudar o doente a viver de forma mais independente possível até próximo de sua 

morte; 

· “Oferecer um suporte que ajude a família a conviver com a doença e o sofrimento”; 

· Respeitar a autonomia e as escolhas do doente, incluindo o local de escolha para sua 

morte; 

· “Manter ênfase na comunicação aberta e sensível que se estende ao doente, à família 

e aos colegas de profissão.”  

Torna-se importante comentar que muitos médicos não optimizam os cuidados 

paliativos, principalmente no que concerne ao controle da dor, pelo medo do possível efeito 

colateral dos fármacos sedoanalgésicos. Em muitas ocasiões a prescrição de opióides é 

evitada pelo medo da dependência química ou da depressão respiratória. Deve-se considerar 

que o médico prescreve essa medicação com a finalidade da promoção da analgesia e que 

todos os fármacos possuem efeitos colaterais, muitas vezes difíceis de serem mensurados.

Portanto, a responsabilidade médica é com a intenção e não com os resultados do 

tratamento
99

. 

Sabemos que não podemos generalizar os tratamentos que devem ou não ser aplicados 

aos doentes com INR, mas o que se torna emergente é que se avalie cada situação 

detalhadamente e que não se opte pelo exagero, devem-se avaliar os meios terapêuticos 

proporcionais para cada doente específico. 

A INR não deve limitar todos os tratamentos de conforto, mas é compatível com a 

aplicação de medidas terapêuticas para as patologias em causa
100

. A sua intenção é o alívio 
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dos sintomas sentidos pelo doente e o tratamento de situações específicas que possam 

emergir, tendo como objectivo principal o bem-estar do doente. 

No cuidado a estes doentes a equipa de saúde é confrontada, muitas vezes com 

diferentes escolhas dos doentes, sobre quando, como e onde morrer, preferências directamente 

relacionadas aos padrões de qualidade de vida e não apenas sobre questões de oferta de 

tratamentos ou procedimentos. Um número crescente de doentes, especialmente idosos, 

solicita auxílio de médicos e enfermeiras não apenas para tratar doenças, mas para garantir 

que a experiência da morte seja também resultado de escolhas individuais
101

. 

“Reconhecer que haverá situações em que a recomendação biomédica de manutenção 

do tratamento não corresponde às expectativas dos doentes é um novo desafio, em especial 

para os médicos, acostumados à soberania da autoridade terapêutica”
102

. 

 

2.1 Cuidados em fim de vida - Dignidade 

 

A cultura de negação da morte está implícita na nossa sociedade e contida também nos 

nossos hospitais, onde diariamente está colocada em evidência a dificuldade em lidar com a 

perda, em falar abertamente acerca da proximidade da morte com o próprio doente, 

eventualmente pela sensação de frustração e fracasso que advêm da derrota na cura da doença. 

Estes factos refletem a cultura da nossa sociedade actual e demonstram, indirectamente, a 

dificuldade que se tem em estabelecer uma relação com o doente que está morrer
103

. 

Neste sentido é emergente a reafirmação da filosofia dos cuidados paliativos, apesar 

do seu desenvolvimento estar consolidado em outros países, coloca-se a necessidade de 

incorporar esta filosofia nos serviços hospitalares de situações agudas, o que provavelmente 

contribuirá para uma melhor aceitação da morte, a necessidade de lhe dar sentido e dignidade, 
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e também como um sinal de evolução e de supremacia cultural da nossa cultura, mas 

particularmente do nosso sistema de saúde
104

.  

Os cuidados em fim-de-vida em contexto de hospitais de agudos, têm sido pouco 

estudados, assim como o processo de interacção do enfermeiro com o doente. 

Estudos já realizados indicam que o processo de cuidar do doente terminal é complexo 

e muldimensional, particularmente em áreas clínicas de agudos, o que acaba por se tornar 

hostil quer para a equipa de saúde, quer para o doente. Apura-se a íntima relação entre o 

limitado acesso aos cuidados paliativos com a menor qualidade de cuidados e de vida
105

, 

reflectindo a necessidade da incorporação da filosofia dos cuidados paliativos nas áreas 

clínicas de agudos
106

. 

Estudos evidenciam que a cultura praticada nos hospitais centra-se no curar, sendo 

desajustada quando compete a doente terminais, a cultura organizacional é baseada na 

primazia pela técnica, com acentuada obstinação em terapêuticas inúteis, subestimando a 

qualidade de vida no seu final e diminuindo a qualidade dos cuidados prestados
107

.   

Nestes hospitais é reconhecida a necessidade de clarificar o significado de alguns 

conceitos como o fim de vida ou de fase terminal, do prognóstico de vida, qualidade de vida e 

qualidade de morte, dignidade, espiritualidade e em que fundamentam os cuidados 

paliativos
108,109

.  

Apesar deste facto, a instituição hospitalar poderá estar mais preparado e ter maior 

apetência para estes doentes do que os serviços de saúde na comunidade, sobretudo se neles 

não existirem equipas preparadas para cuidar doentes com este nível de exigência. No entanto, 

as rotinas dos serviços, comuns nos hospitais, constituem obstáculos à humanização, à 

personalização dos cuidados e inclusivamente à dignidade no fim de vida
110

, também a 
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fragmentação da informação acerca do doente e a falta de continuidade de cuidados, 

diminuem a qualidade final dos cuidados prestados
111

. 

A carga horária de trabalho atribuída aos profissionais, não desprezando o elevado 

nível de dependência e de exigência física dos doentes, ou ainda o facto de existirem equipas 

numericamente reduzidas, são entendidos como factores que impedem a garantia de qualidade 

da interacção, pois obrigam a gerir o tempo de outra forma, privilegiando as tarefas mais 

técnicas e relacionadas com a parte orgânica da pessoa, em detrimento dos cuidados à sua 

dimensão psicológica, emocional e afectiva, bem como o menor apoio aos seus familiares
112

.

Existem elementos no contexto hospitalar que tipificam a cultura organizacional 

praticada, e simultaneamente dificultam o processo de interacção estabelecido entre o doente 

e a equipa de saúde são eles: o trabalho interdisciplinar da equipa, a definição dos objectivos 

terapêuticos dos cuidados em fim de vida e a comunicação
113

. 

O doente terminal experiencia uma situação particular de saúde, o processo de fim de 

vida, os resultados terapêuticos pretendidos nesta fase são, privilegiadamente, firmados na 

“busca de conforto e de bem-estar, alívio do sofrimento físico, psicológico e espiritual, e em 

que toda a acção terapêutica deverá estar centrada nas necessidades individuais manifestadas 

pelo doente e pelos seus familiares. A intenção terapêutica não passa pela cura ou pela 

recuperação, mas sim por conferir dignidade, aceitar os limites e a morte com a maior 

tranquilidade e serenidade possíveis, permitir despedir-se em paz consigo e com os outros”
114

. 

A perda da dignidade é encarada como um dos factores mais determinantes no cuidado 

à pessoa em estado terminal. Esta perda relaciona-se com, a perda da autonomia, pelo grau de 

dependência associado, com a alteração da imagem corporal, com o aparecimento de sintomas 

como a dor, que podem deteriorar o sentido da vida, relaciona-se também com a solidão e o 

isolamento social e afectivo empobrecendo o relacionamento afectivo, originando muitas 



 

   60 
115

 Ibidem 
116

 Ibidem 
117

 Ibidem 

 

 

vezes sofrimento não só físico
115

. Também a perda da esperança constitui um factor que 

penaliza o processo de fim de vida, devendo ser sempre transmitida uma esperança realista ao 

doente de forma a manter a vontade de viver permitindo realizar desejos especiais, 

incentivando frequentes momentos de alegria, oportunidade de estabelecer relações afectivas, 

atribuindo um sentido para cada dia
116

. 

Num estudo destacou-se o conceito de resiliência desenvolvido por doentes terminais, 

que se deve fortificar no decurso do fim de vida. No seu percurso de adaptação, estes doentes 

revelam precisar ajuda a: não recear a morte e a trabalhar a sua proximidade, aceitar 

calmamente a sua situação; alterar os planos e objectivos de vida; fazer as pazes com os 

outros; a viver um dia de cada vez com uma impressionante resiliência; ajustar-se às 

limitações impostas pela doença; a ter o apoio, suporte e amor da família; ter o conforto 

assegurado até ao fim, bem como segurança afectiva; a aliviar os sintomas, aliviar o 

sofrimento físico e ou psicológico, que podem tornar-se devastadores; despedir-se da família 

e dos amigos
117

. 

O fim de vida é um momento único, intransferível e individual experienciado pelo 

doente. Acompanhar doentes terminais é de grande complexidade, pela sua iminência de 

morte, procura-se obedecer aos princípios dos CP, firmados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) desde 1990, além de procurar controlar os sintomas físicos, fechar o ciclo 

social, psicológico e espiritual, proporcionando-lhes uma morte digna e livre de desconforto e 

sofrimento. Em consequência da progressão da doença, o doente terminal pode sofrer 

alterações cognitivas graves, sem evidência de consciência de si mesmo ou do meio, e uma 

total incapacidade de interacção, neste sentido preconiza-se a adopção do cuidado que garanta 
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a melhor qualidade de vida possível, respeitando os princípios bioéticos e adequando de 

forma racional a utilização dos recursos
118

. 

O objectivo primordial desta abordagem é acrescentar qualidade aos dias e não dias à 

vida, o que representa um grande desafio para a equipa pois a atitude curativa dá lugar ao 

cuidado paliativo.  

A ideia de humanizar o cuidado é mais intensa quando se trata de uma pessoa em 

estado terminal, esta humanização é uma visão holística com troca de conhecimentos, 

experiências e sentimentos, com vista na melhoria da qualidade de vida, acompanhando-o e 

capacitando-o a suportar a dor, a angústia e resgatar o sentido da vida num contexto de morte 

eminente.  

A distanásia consiste no prolongamento desnecessário da sobrevivência sem qualquer 

consideração pelo bem-estar ou preferências do individuo é a prática que mais directamente 

ameaça a dignidade humana. Muitas pesquisas mostram que os doentes não receiam a morte, 

mas sim a aproximação da morte acrescida de sofrimento físico e mental aliada a tratamentos 

prolongados e à obstinação terapêutica. É fundamental que o princípio do respeito pela 

autonomia seja não só promovido, mas também garantido, bem como o respeito pela 

dignidade evitando exageros
119

. 

Em síntese, o que o doente terminal mais deseja nesta fase é que seja garantida ao 

máximo a sua qualidade de vida, o alívio do seu sofrimento físico, emocional e espiritual, 

com conforto e com controlo dos sintomas, sendo ajudado a manter a sua vida relacional e 

afectiva, permanecendo o mais próximo possível dos seus familiares, a sentir-se valorizado e 

respeitado enquanto pessoa e de estabelecer uma relação de confiança, autenticidade, 
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honestidade e de compreensão mútua com os profissionais de saúde, podendo participar nas 

decisões
120

.  

  

2.2 Presença da família: ligações no fim de vida 

 

Com base num estudo realizado por Santana e outros, a presença da família assume 

um papel primordial no momento do fim de vida do doente terminal, neste contexto 

abordaremos este tópico com base nestes autores
121

. 

É fundamental aprender a considerar os sentimentos do outro, pois para os doentes em 

fim de vida, o relacionamento humano é a essência do cuidado que sustenta a fé e a esperança 

em momentos mais difíceis.  

Tratando-se de doentes terminais, a família procura estabelecer uma relação de 

confiança e zelo com o profissional de saúde, tanto através de procedimentos técnicos como 

por meio de uma atenção diferenciada, pois esta fase constitui um momento de crise quer para 

o doente quer para a sua família, que podem originar dúvidas e conflitos. Este momento está 

relacionado com a preparação dos intervenientes em enfrentar o processo de morte, a sua 

estrutura social e a intensidade em que ocorre. Apesar da carga negativa, a família pode 

beneficiar desta experiência, quando bem orientada, contribuindo para o fortalecimento do 

grupo familiar fora do contexto hospitalar
122

. 

Actualmente, a família tende a agir em consonância com os profissionais de saúde, de 

acordo com as suas possibilidades financeiras e sociais, para melhor assistência ao doente. 

Neste contexto, é importante o envolvimento de todos, em busca de um cuidar centrado no 
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doente. Neste momento a presença e o apoio da família são relatados como factor essencial 

durante todo esse processo.  

A condição clínica da pessoa em situação terminal provoca sentimentos e mudanças ao 

próprio, à família e às pessoas do seu convívio, neste processo desde o momento do 

diagnóstico até ao momento da morte, partilham juntos diferentes sensações. No momento do 

diagnóstico, o doente normalmente responde com revolta e negação da sua condição terminal. 

Com a evolução da doença, sente-se incapaz, deprimido acabando por se resignar as 

evidências diárias aceitando inevitavelmente a sua condição. 

Os profissionais podem actuar de forma activa nesta fase, junto da família e do doente, 

minimizando o seu sofrimento. Cabe à equipa de enfermagem esclarecer dúvidas e encorajar 

atitudes positivas, sobretudo com sinceridade e disponibilidade
123

.  

A família vivencia todo o processo da doença com dúvidas e receios devendo ser 

apoiada e preparada para o processo de luto que se prevê difícil. Muitas vezes a família 

depara-se com a dúvida relacionada com a decisão da hospitalização do doente terminal, 

considerando a realização de procedimentos apenas necessários e os expressos pela vontade 

do doente em detrimento dos cuidados fúteis e ou inúteis. No caso da opção pela 

hospitalização, muitas vezes é o profissional de saúde, principalmente a equipa de 

enfermagem da instituição, que assiste e informa à família, não existindo um trabalho de 

apoio formal dentro do hospital
124

. 

O prolongamento da doença terminal é um processo doloroso, pela existência de 

limitações progressivas evidentes na vida diária do doente. Percebe-se que uma boa relação de 

contacto e afecto familiar promovem uma estabilidade no tratamento, podendo até contribuir 

na redução da angústia e no aumento da confiança na equipa
125

. ´ 
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2.3. Distanásia – Obstinação/Futilidade terapêutica 

 

O prolongamento da vida não é, por si só, um benefício, especialmente quando 

compete a doentes terminais para os quais não existe qualquer possibilidade de cura ou 

inversão da situação clínica.  

A recusa de tratamento deve ser encarada como a não medicalização da morte, 

especialmente quando os recursos viáveis já não são capazes de oferecer qualquer benefício 

ao doente além da experiência da obstinação terapêutica. Esta atitude deve ser entendida 

como a expressão da vontade individual de enfrentar a morte sem o recurso terapêutico 

curativo tecnicista e muitas vezes doloroso
126

. 

Entende-se por futilidade terapêutica a ausência de um propósito ou um resultado útil 

no procedimento diagnóstico ou intervenção terapêutica. Este conceito emerge quando 

abordamos situações em que um doente cujo estado espera-se que não será melhorado pelo 

tratamento ou então nos casos em que o tratamento mantém uma inconsciência permanente ou 

então não é possível interromper a dependência de cuidados médicos intensivos.  

Alguns autores definem futilidade como a utilização de medidas destinadas a obter 

determinado resultado, no entanto a experiência profissional e a razão baseada no 

conhecimento sugerem que são altamente improváveis
127

. 

Quando lidamos com situações em fim de vida as questões éticas constituem o cerne 

das dúvidas da prática diária, neste contexto, e sabendo que mais de 60% dos óbitos no nosso 

país ocorrem nos hospitais, é possível afirmar que seguramente em mais de metade destes 
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óbitos não são utilizados todos os meios possíveis para prolongar a vida com sofrimento 

intenso e uma dolorosa agonia
128

. 

Explicitamente suspendem-se ou não se utilizam, por serem inadequadas ou 

prejudiciais, algumas medidas que apenas irão prolongar o sofrimento até uma próxima e 

inevitável morte da pessoa em estado terminal.  

A futilidade terapêutica suporta uma conotação negativa quando são visados esses 

resultados esperados, pois na realidade não serão atingidos. Por vezes determinada 

intervenção pode ser inútil ou inadequada para atingir determinado objectivo mas pode atingir 

plenamente outro ou outros. Futilidade diagnóstica ou terapêutica trata-se de uma designação 

que muitos consideram imprópria ou ambígua caracteriza-se pela utilização de uma medida na 

qual o objectivo esperado é inatingível, inadequado ou inútil e portanto não produz benefício 

no doente. Estas medidas são consideradas fúteis pois não contribuem nem para a avaliação 

do estado do doente nem constitui suporte para a decisão terapêutica e não irá melhorar 

prognóstico, o conforto, o bem-estar ou o estado geral do doente
129

. 

O doente tem o direito de exprimir os seus desejos e os seus interesses, no entanto não 

pode exigir qual a abordagem diagnóstica ou terapêutica, pois isso não é da sua competência, 

mas pode fazer parte das decisões
130

. 

Deve-se evitar a utilização de medidas de diagnóstico e terapêuticas que sejam inúteis 

por não contribuírem de um modo significativo para o esclarecimento das situações ou para a 

sua evolução e que não tenham um efeito benéfico demonstrado, suportado cientificamente.   

Existem quatro níveis de intervenção terapêutica a doentes terminais podendo ser 

descritos como: cuidados sem os quais a morte é imediata (exemplo da reanimação cardíaca e 

respiratória); cuidados implicados na manutenção da vida e cuidados de tratamento intensivo 



 

    66 
131

SANTOS, Alexandre Laureano - Futilidade terapêutica. In: CURSOS INTENSIVOS do Instituto de 

Bioética do Porto da Universidade Católica, 5, Porto. Vulnerabilidade no fim da vida Humana – Mudar a face da 

morte. [S.l.]: [s.n.], 2005  
132

 Ibidem 
133

 MORITZ, R. D. e outros - Avaliação das decisões médicas durante o processo do morrer. Revista 

Brasileira de Terapia Intensiva. Vol. 21, nº2 (2009), p.141-147 

 

 

(incluindo a profilaxia e o tratamento das arritmias cardíacas, a utilização de ventilação 

externa, de dispositivos de assistência circulatória e equipamentos de hemodiálise); cuidados 

médicos gerais, o controlo da dor, a prevenção da infecção, a administração de antibióticos, a 

cirurgia, a quimioterapia, a utilização de outros fármacos no sentido de manter a homeostase, 

a hidratação e a nutrição artificiais; e finalmente os cuidados gerais de enfermagem e todas as 

medidas destinadas ao conforto dos doentes incluindo, da mesma forma, o controlo da dor, da 

ansiedade e do sofrimento, a hidratação e a nutrição
131

. 

Os programas de intervenção devem ser individualizados em função da situação e da 

sua provável evolução. Se o doente for competente deve ser informado da sua situação bem 

como das intenções terapêuticas e os seus objectivos
132

. 

Frequentemente existem dificuldades na abordagem da terminalidade dos doentes que 

influenciam a atitude dos profissionais de saúde, podendo originar em muitas ocasiões 

dúvidas sobre qual será a melhor atitude e cuidado. É ainda difícil defenir o que é fútil ou 

inútil, do que é adequado e ajustado. A promoção dos cuidados paliativos, bem como a 

limitação da terapêutica curativa veio auxiliar os profissionais que cuidam destes doentes. 

Torna-se necessário o fortalecimento da discussão sobre a humanização do processo de 

morrer, as novas atitudes paliativas podem diminuir o desgaste emocional e o gasto gerados 

pela manutenção de um tratamento fútil
133

. 

Outros conceitos podem-se associar ao de “futilidade terapêutica”. A obstinação 

terapêutica (ou encarniçamento terapêutico) exprime quotidianamente o conceito de 

distanásia, que designa o prolongamento do processo morrer por intervenções que apenas têm 
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como objectivo a manutenção da vida menosprezando a dor e o sofrimento
134

, recusando a 

morte próxima do doente em fase terminal
135

. 

“A obstinação terapêutica (OT) é considerada como o emprego ou a manutenção de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, sem que exista eficácia comprovada para 

evolução positiva e melhoramento das condições dos doentes, seja em termos de sobrevida ou 

de qualidade de vida”
136

. 

Claramente não existe um separador que divida a fase curativa da fase terminal, o que 

facilitaria o processo, no entanto é necessário avaliar a situação envolvente ao doente o que 

pode atrasar o momento da decisão de medidas paliativas. O que acontece nestas situações é 

que por vezes valoriza-se em demasia um pequeno progresso em detrimento do sofrimento 

causado pelos procedimentos dolorosos que não se justifica aplicar num doente em fase 

terminal
137

. 

A tarefa de estabelecer limites terapêuticos não é fácil pois cada pessoa é singular e 

única, contudo e necessário estabelecer tratamentos proporcionados e adaptados ao doente e à 

sua condição, desenvolvendo uma actuação que vá de encontro ao bem-estar e ao conforto. 

Apesar da impossibilidade de cura do doente terminal, é imprescindível que o cuidado se 

torne mais humano e digno, algo que vai muito além de uma assistência técnica
138

, sobretudo 

quando existe a possibilidade de intervir medicamente para aliviar a dor e o sofrimento
139

. De 

referir ainda que por vezes a suspensão de intervenções médicas que, embora eficazes, 
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atingem o objectivo esperado mas apenas de forma transitória, condicionando o doente a 

retomar a sua condição anterior ou a outras condições que anulam o benefício atingido. Os 

esforços para restaurar e manter a vida não devem ser empreendidos se já foram considerados 

inúteis, obedecendo ao princípio da não-maleficência. Ainda a suspensão de medidas 

ordinárias e/ou extraordinárias, quando houver consenso sobre a irreversibilidade do estádio 

da doença (morte inevitável), a prioridade será o respeito do principio da não-maleficência, 

sendo consideradas ordinárias apenas as condutas que manterão o doente em situação 

confortável. Por último devemos rejeitar a prática de distanásia – morte lenta, ansiosa e com 

muito sofrimento
140

. A situação ideal seria, assim, uma prática profissional digna, adequada e 

diligente, que se designa por ortonásia. 

De forma a impedirmos disparidades eticamente inaceitáveis na suspensão ou 

abstenção de tratamento em doentes terminais, devemos estabelecer critérios claros de forma 

consensual para uma boa prática. É essencial definir normas de orientação que ajudem os 

profissionais a lidar com este problema, cada vez mais recorrente na sua actividade 

profissional.

Neste contexto, a Conferência Nacional de Consenso sobre Suspensão e Abstenção de 

Tratamento em doentes terminais, realizada dia 11 de Janeiro de 2008, promovida pelo 

Serviço de Bioética e Ética Médica (FMUP) submeteu a escrutínio público o debate desta 

temática, desenvolvendo um conjunto de orientações éticas e clínicas para que os 

profissionais de saúde disponham de mais um instrumento que os auxilie nas complexas 

decisões no final da vida humana. Apenas foram abordadas as decisões clínicas em doentes 

terminais, pelo que foram deliberadamente excluídos outros grupos de doentes, tal como as 

doenças neurológicas crónicas ou mesmo o estado vegetativo persistente (excepto em fase 
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terminal). Também a prática da eutanásia foi excluída deste debate pela sua ilegalidade no 

nosso país
141

.   

 

3. Equipa multidisciplinar 

 

O processo de adaptação do doente à doença resulta da adaptação de vários factores 

como a sua própria personalidade, as suas experiências prévias, a atitude dos seus familiares 

mas também da atitude terapêutica empregue pela equipa de saúde cuidadora. Este processo 

de adaptação vai sendo moldado pela interacção e que se estabelece entre o doente, família e a 

equipa
142

. Neste processo de interação valoriza-se: a qualidade das relações estabelecidas, o 

grau de informação transmitido sobre a doença, a preservação da sua dignidade, os 

sentimentos vivenciados durante essa fase, da capacidade de manter da esperança e 

desenvolver resiliência
143

.  

O doente tem o direito de ser tratado até ao fim, de manter o sentimento de esperança, 

de poder participar nos tratamentos, de ser informado da sua situação clínica e de poder 

participar nas decisões
144 

e a equipa multidisciplinar deve proporcionar o apoio ao doente, à 

família e à sua rede social. Quanto melhor for a relação estabelecida entre a equipa e o doente 

menos doloroso será a tomada de decisão no fim de vida, pois na consciência de todos existirá 

a convicção que foi adoptada a melhor conduta possível
145

.
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A equipa multidisciplinar deve ser constituída por: médico, enfermeiro, farmacêutico, 

fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, voluntários, religiosos
146

, 

auxiliares de enfermagem e assistente social. Todos os elementos da equipa apesar de terem 

papéis distintos, devem respeitar as suas competências profissionais com intuito de melhor 

atingirem o objectivo comum, melhor servir os doentes. 

Os cuidados em fim de vida são exigentes no que compete às competências não só 

profissionais mas também emocionais da equipa de saúde, porque como seres sociais e 

culturais, não são imunes aos seus valores, reagindo como pessoas comuns, desenvolvendo 

emoções e sentimentos negativos face à morte e à doença
147

. Esta evidência poderá 

condicionar a atitude da equipa perante o doente terminal em morte eminente, podendo 

transmitir-lhes grande impacto emocional, dúvidas, inseguranças, ansiedades e receios
148

. 

O maior impacto emocional para os profissionais de saúde poderá estar relacionado 

com o próprio ambiente de trabalho (no que compete a problemas de comunicação, falta de 

apoio dos restantes elementos da equipa, problemas relacionados com a tomada de decisões e 

falta de estabilidade da equipa), com o seu contributo profissional na equipa (ambiguidade ou 

conflito de papéis) com as especificidades dos doentes e familiares (personalidade, idade, 

reconhecimento da identidade com o doente, problemas de comunicação, problemas sociais 

ou familiares prévios, hostilidade), com as características da doença (aliadas ao sofrimento

físico, alterações da imagem corporal, com mutilação), ou com a evolução negativa da doença 

(a eminência da morte, insucesso terapêutico ou incapacidade para diminuir o sofrimento do 

doente)
149

. 

Algumas dificuldades relacionadas com o trabalho de equipa podem surgir. Tendo em 

conta as diferentes competências de todos os elementos da equipa e a sua intervenção 
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heterogénea, podem surgir atitudes de protagonismo danificando a actuação da equipa e 

acarretando constrangimentos.  

Algumas destas dificuldades são: a falta de coordenação, a inexistência de reuniões de 

equipa, a não partilha de informação ou a sua fragmentação, a falta de continuidade de 

cuidados, a ambiguidade e hesitação nas decisões terapêuticas, os constrangimentos éticos e 

legais, o recurso a diferentes valores pessoais e diferentes filosofias de tratamento, a ausência 

de planos sistematizados, organizados e com objectivos comuns definidos pela equipa em prol 

do doente
150

.  

Apesar do carácter holístico dos cuidados, tendo em conta a sua actuação conjunta, 

também não se deve descurar a interdisciplinaridade e complementaridade nas intervenções 

de cada elemento da equipa
151

.  

A actuação da equipa deve ser sustentada e desenvolvida em conjunto definindo uma 

missão e uma estratégia, com vantagens inquestionáveis. A relação na equipa pode ser 

gratificante se considerarmos a delicadeza e complexidade dos cuidados prestados a estes 

doentes e das repercussões que os mesmos têm no interior de cada um dos envolvidos
152

, 

permitindo momentos de partilha de experiências pessoais e/ou profissionais
153

, facilitando o 

reconhecimento e o apoio mútuo mais fáceis na partilha de decisões difíceis
154

, permitindo 

momentos de formação para optimização no cuidado futuro a estes doentes.

É comum surgirem ambivalências nas atitudes dos diferentes elementos da equipa, no 

que compete à intencionalidade terapêutica e aos objectivos do tratamento
155

, o que determina 

diferentes sentimentos e por vezes desconforto. 

Compete à equipa orientar o doente a encontrar um sentido para a vida definindo e 

priorizando objectivos e expectativas reais, envolvendo a família neste processo, colocando-a 
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igualmente como alvo de cuidados, o que é muito importante para o doente, no entanto em 

meio hospitalar nem sempre é possível devido à falta de privacidade
156

. 

É primordial o controlo de sintomas, pois o seu insucesso determina o 

empobrecimento da qualidade de vida do doente, diminuindo a sua capacidade de comunicar 

devastando o seu sentido na vida e naturalmente influenciar a interacção de forma negativa. 

Alguns autores indicam algumas aptidões necessárias aos elementos da equipa 

multidisciplinar, são elas: • Comunicação (capacidade de escutar e encorajar questões, 

informar de forma honesta, sensibilidade na transmissão de más notícias e para a condição do 

doente, não ter receio de falar acerca da morte), • Suporte Emocional (ter compaixão, manter 

a esperança real, proporcionar conforto e o toque terapêutico, responder às necessidades 

emocionais), • Acessibilidade e Continuidade (continuidade de cuidados e satisfação das 

necessidades do doente e família, nas diferentes fases da doença e até na morte/luto), • 

Competência (ter conhecimentos e habilitações técnicas no controlo de sintomas, no uso 

terapêutico, na referenciação do doente a outros técnicos e em suspender terapêuticas inúteis), 

• Respeito e Humildade (encarar a morte de forma natural, abordar o tema com os doentes e 

família), • Comunicação e Coordenação do trabalho de equipa (trabalhar em equipa 

respeitando e beneficiando das suas intervenções individuais, debatendo os problemas e 

propondo soluções interdisciplinares), • Educação do Doente (informar oportunamente e de

fácil interpretação do doente beneficiando da sua adesão aos tratamentos/cuidados), • 

Personalização (personalizar e individualizar os cuidados), • Controle da Dor (avaliar e aliviar 

a dor), • Inclusão da Família (envolver a família no processo atendendo às suas características 

individuais), • Atender aos valores do doente (respeitar os seus valores, crenças e escolhas 

sem julgamentos), • Apoio na tomada de decisão (permitir a inclusão do doente e família na 

tomada de decisão)
157

. 
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A comunicação surge como a trave mestre de todo o processo de decisão de não 

reanimação. Por vezes, dada a delicadeza da situação, surgem sentimentos negativos gerando, 

na equipa, sensação de fracasso, frustração, o que pode originar hostilidade no meio 

hospitalar, que no seu conjunto impossibilitam uma comunicação franca e honesta. Neste 

contexto, é assumido que a reflexão crítica ajuda a conceptualizar estas práticas, a avaliar e 

conhecer profundamente o doente e família, a identificar os recursos e as estratégias que 

devem mobilizar para os ajudar
158

. Estas situações de interacção e reflexão conjunta 

constituem uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento pessoal
159

. 

A comunicação da equipa deve ser uniforme, evitando incongruências, a fragmentação 

ou até o desconhecimento de informação importante, por parte dos envolvidos. Os seus 

benefícios são reconhecidos e portanto devem ser apuradas as habilidades nesta competência, 

no entanto conhecem-se profissionais ainda incapazes de lidar com a finitude da vida. As 

reivindicações dos familiares relativamente a terapêuticas pouco realistas e a insistência no 

prolongamento da vida do doente a todo o custo, ou de lhe ocultarem a gravidade da situação, 

denunciam a falha de comunicação junto dos familiares
160

. 

A falta de formação e preparo em lidar com situações terminais podem ocorrer, no 

entanto a experiência no trabalho pode ser fonte de conhecimento sobre este tema
161

.  

Assistimos frequentemente à falta de comunicação na equipa de saúde, especialmente 

na partilha de informação clínica à equipa de enfermagem acerca das discussões e tomada de 

decisões. Esta situação causa problemas de comunicação para toda a equipa incluindo no 

relacionamento com o doente e a sua família, uma vez que a enfermagem tem mais contacto e 

conhece melhor a dinâmica familiar.  
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Em cuidados paliativos, a boa prática clínica pressupõe a adopção da 

multidisciplinaridade como um dos pilares do cuidado, valorizando os aspectos clínicos, 

sociais, psicológicos e espirituais
162

.   

A equipa multidisciplinar deve adoptar a comunicação como medida terapêutica, esta 

deve ser multifocal, multidireccional e orientada para objectivos específicos, para tal deve ser 

franca e honesta entre os todos os elementos e intervenientes, com intuito de informar, 

orientar, apoiar e sustentar o sofrimento físico, psicológico, emocional e espiritual
163

.  

 

3.1 Participação do enfermeiro na decisão de NR 

 

Destacando como um dos elementos integrantes e muitas vezes o elo de ligação entre 

todos os outros elementos da equipa multidisciplinar, os enfermeiros deparam-se 

frequentemente com situações que exigem tomada de decisões clínicas e que têm influência, 

directa ou indirectamente, na vida dos doentes e suas famílias. 

No processo de decisão clínica, o enfermeiro é capaz de identificar as necessidades 

sentidas pelo doente ou ainda pela família ou comunidade
164

. 

Relativamente à importância que os doentes atribuem à participação da enfermagem 

no seu tratamento, quando questionados sobre quais as preferências para o envolvimento na 

tomada de decisão clínica médica e a de enfermagem, 20 % dos doentes prefere adoptar um 

papel activo e 40% um papel colaborativo. Em relação à decisão clinica em enfermagem, 30% 

dos doentes prefere adoptar um papel activo e 35% um papel colaborativo, sendo que 10% 

refere não conseguir escolher um papel a adoptar pois consideram que os enfermeiros não 
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estão envolvidos na tomada de decisão. De salientar que 25% dos doentes que referiram 

querer adoptar uma decisão clínica médica partilhada, escolheram tomar a decisão final acerca 

do tratamento só depois de considerarem seriamente a opinião do enfermeiro
165

.   

Os inibidores e os facilitadores da participação do doente na tomada de decisão em 

cuidados de enfermagem são o acesso à informação, qualidade da relação enfermeiro-doente, 

o tempo dispensado, situação de saúde actual do doente e as características pessoais dos 

intervenientes
166

. A competência da comunicação é um pré-requisito essencial para a 

participação do doente na tomada de decisão, e portanto défices de comunicação constituem 

as principais barreiras à construção de uma parceria entre o enfermeiro e o doente
167

.  

O enfermeiro encontra-se numa posição preferencial para identificar, facilitar e apoiar 

as preferências dos doentes na participação da tomada de decisão clínica. Este deve conhecer 

as preferências contribuindo para a qualidade dos cuidados prestados, bem como para a 

construção de uma relação terapêutica singular
168

.  

A participação dos enfermeiros nas decisões é também fundamental, principalmente 

por serem elementos integrantes e activos na equipa multidisciplinar, despendendo de mais 

tempo no contacto directo com os doentes e as suas famílias, estabelecendo relações de 

proximidade. 

Saraiva afirma que “provavelmente eles consideram que mais do que poder, devem 

participar nessa tomada de decisão, porque durante as 24 horas de um dia, enfermeiro e 
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doente relacionam-se de uma forma íntima e próxima, o que os pode levar a sentir que embora 

legalmente não possam prescrever, devem eticamente serem ouvidos”
169

. 

“Os enfermeiros têm o privilégio de partilhar os momentos mais íntimos do doente. A 

sua presença física é de carácter permanente, estando naturalmente mais próximos do que o 

padre ou o médico, por exemplo. Os enfermeiros são o elemento mais próximo,

principalmente nos momentos mais angustiantes”
170

. Com base nesta proximidade, os 

enfermeiros exigem a sua participação nas decisões, uma vez que argumentam possuir mais 

oportunidades para conhecerem as vontades e desejos dos doentes
171

, ainda afirmam conhecer 

melhor o doente na sua individualidade e no seu contexto sócio-familiar tendo assim 

capacidade para identificar e escutar as necessidades sentidas, e ainda referem a adopção de 

uma atitude que permite apoiar o doente e os seus familiares e amigos nas suas relações 

pessoais, ajudando-os na comunicação. São os enfermeiros que informam o doente, ajudam-

no a tomar decisões e asseguram que lhe sejam satisfeitas as suas necessidades de forma 

apropriada
172

. 

A relação enfermeiro-doente permite que o primeiro oriente o segundo no 

esclarecimento das dúvidas, ajudando-o a encontrar as soluções mais adequadas, contribuindo 

para a qualidade dos cuidados prestados, bem como a sua continuidade, garantindo sempre 

que possível a clara transmissão da informação entre todos os  elementos intervenientes do 

processo de decisão. O enfermeiro muitas vezes detecta necessidades e situações preciosas 

para o cuidado ao doente
173

.  
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O diálogo entre enfermeiro-doente é por vezes mais prolongado, repetido e 

significativo, não menosprezando contudo o papel importante do diálogo médico-doente, mas 

é o enfermeiro que passa mais tempo junto do doente, pelo menos em meio hospitalar. É com 

o enfermeiro que o doente estabelece maior intimidade, desprovido do carácter intimidatório 

ou inibitório que o doente atribui ao médico. O doente sente-se mais à vontade com o 

enfermeiro, confia mais facilmente nele, desabafa e questiona com mais facilidade
174

.

As características e competências pessoais dos enfermeiros aliados à vulnerabilidade 

da situação clínica destes doentes devem ser entendidas. Alguns estudos defendem que a 

idade do profissional, a par da sua experiência profissional conferem-lhe uma maior 

maturidade pessoal e sensibilidade para lidar com situações em fim de vida, isto porque os 

sentimentos são sedimentados após uma prática reflexiva em cada vivência ou vivências 

anteriores. Também a crença e prática religiosa são apontadas como factores que interferem 

neste processo. Finalmente a formação académica surge como um dos alicerces 

imprescindíveis no domínio dos cuidados em fim de vida, sendo que pode ser facilitadora, ou 

quando deficitária, pode constituir um obstáculo, reflectindo-se na dificuldade em lidar com a 

proximidade da morte, em falar com o doente acerca da própria morte, bem como das 

diferentes percepções, valores e atitudes dos vários membros da equipa
175

.  

Para além das aptidões pessoais e académicas, também as aptidões físicas e psico-

sociais são exigidas a este grupo profissional. A elevada exigência física e energética e 

temporal reclamadas no cuidado a estes doentes, desgastando inevitavelmente o enfermeiro e 

em geral toda a equipa multidisciplinar. No entanto são nos momentos de crise que é possível 

monitorizar as necessidades sentidas pelos doentes
176

.  
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Os enfermeiros devem ser capazes de desenvolver a partir da experiência e da prática 

várias estratégias que lhe permitem dar gradualmente respostas ajustadas muitas vezes 

requerendo apoio e suporte pessoal. Os enfermeiros procuram fazer uma gestão pessoal sobre 

a finitude da vida, reflectindo sobre os seus princípios e valores e desta forma acaba por 

facilitar todo o processo no cuidado ao doente terminal, pois proporciona-lhe conforto e todos 

os cuidados que eventualmente na mesma situação gostaria que lhe fossem prestados, 

contribuindo para uma relação de confiança e compreensão mútuas
177

.  

Na interacção entre o enfermeiro e o doente ocorrem intercâmbio, troca de 

informação, de afecto e de humanidade, permite um meio para deliberar os cuidados que 

melhor ajudam o doente na perspectiva da enfermeira e também atender e valorizar a 

perspectiva do doente
178

.  

Ainda assim, alguns enfermeiros não estão conscientes da sua co-responsabilidade na 

decisão da NR, não participando na discussão da mesma
179

.  

“A acção do enfermeiro encontra diferentes obstáculos, enraizados no medo da morte, 

quer a nível individual, quer no contexto hospitalar e social mais vasto, na dificuldade em 

comunicar com estes doentes e de trabalhar em equipa interdisciplinarmente”
180

.  

No cuidado ao doente terminal, o enfermeiro desenvolve estratégias que lhe permitem 

desenvolver competências refletindo-se num cuidado diferenciado a estes doentes, apesar 

deste contexto hostil. O envolvimento diário com situações de doença, dor e finitude da vida 

determina uma aptidão para lidar com estas situações em particular, facilitando a sua 

participação nas decisões referentes às condutas assumidas pela equipa de saúde. Por norma, 
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um doente com prognóstico desfavorável, a equipa de saúde é geralmente orientada a não 

ressuscitá-lo em situação de PCR
181

.  

Apesar do processo de interacção enfermeiro-doente ser complexo e multidimensional 

nele intervêm diversos factores, tais como a situação particular de saúde em que o doente se 

encontra, as características pessoais e profissionais do enfermeiro, as características do 

contexto social e cultural, as características organizacionais no que compete à gestão do 

processo terapêutico, objectivos terapêuticos, comunicação e o trabalho interdisciplinar da 

equipa. A enfermagem assume neste contexto um papel fundamental na aliança terapêutica 

que estabelece com o doente, sendo o principal responsável em garantir a qualidade de vida 

até ao fim
182

.   

Na díade enfermeiro-doente é depositada elevada expectativa, o doente espera 

humanidade, aprecia a honestidade na informação, e reconhece uma relação de confiança e 

compreensão mútua
183

. Normalmente os doentes preferem as enfermeiras genuínas, 

disponíveis, que expressam claramente os seus valores e princípios, objectivas, sinceras, que 

transmitam confiança, entre outras características
184

. 

A gestão destes processos de fim de vida compreende muitas vezes dilemas éticos à 

equipa de enfermagem, estes devem ser orientados de forma coerente de forma a evitarem-se 

más práticas. 

Cada vez mais os enfermeiros deparam-se com dilemas éticos associados a difíceis e 

complexas decisões que exigem o respeito pelos princípios e valores éticos, em geral, e da 

profissão, em particular
185

. 
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A evolução da prática clinica da enfermagem tem acompanhado os avanços 

tecnológicos, exigindo a sua actualização diária, a par da medicina, contribuindo para 

abordagens terapêuticas e cuidados de excelência
186

.  

Esta actualização permitiu a evolução da enfermagem. Actualmente, e perante os 

conhecimentos adquiridos, os enfermeiros têm a possibilidade de agir mediante a sua própria 

avaliação, tornando-se mais autónomos
187

. 

Este crescimento e autonomia da enfermagem como profissão com uma identidade 

própria devem-se essencialmente a dois factores: 

• “O aumento dos conhecimentos teóricos dos enfermeiros e, consequentemente, do 

seu espírito crítico e de observação;  

• A maior consciencialização de que o enfermeiro tem funções muito específicas junto 

do doente e relacionadas com a grande proximidade existente normalmente nas relações 

doente-enfermeiro”
188

.  

Assistimos actualmente a uma atitude mais “corajosa” por parte do enfermeiro, 

questionando o médico sobre os cuidados indicados a determinado doente, esta situação num 

passado recente não aconteceria
189

. Esta atitude do enfermeiro deve-se ao facto de estes 

lidarem muitas vezes com situações em que ocorrem obstinação terapêutica e quando 

implementa ou presta cuidados fúteis/inúteis prescritos, lida posteriormente com o sofrimento 

secundário a essas medidas. 

É normalmente o “enfermeiro, que executa a maior parte das terapêuticas prescritas, 

que o doente pede que não «pique» mais uma vez, que suplica que não o faça sofrer mais… 

que o deixe morrer em paz. Junto dos doentes percebemos realmente que alguns 
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procedimentos, mais que uma ajuda, são uma tortura… E quando se acompanha 

permanentemente um doente, face à sua angústia e à sua dor, face à dor da família, surge 

muitas vezes o sentimento de estar a impor permanentemente sofrimento e dor, a ultrajar a 

dignidade da pessoa que deveríamos cuidar, e vamos sucessiva e alternadamente perguntando 

se estamos a fazer tudo o que é possível ou se já estamos a fazer demais…”
190

. 

Na perspectiva da enfermagem a INR é encarada como o cessar da prática da 

obstinação terapêutica perante aquele doente, no entanto nem sempre esta situação se verifica, 

visto que apesar de doentes terem INR são implementadas medidas terapêuticas 

desproporcionadas. Apesar de acontecerem estas situações consideramos que a INR pode ser 

encarada como a passagem da fase curativa para a fase paliativa
191

. 

Perante o “turbilhão de dilemas éticos que o fim de vida do doente suscita, o 

enfermeiro sente-se muitas vezes encurralado sem saber como actuar”
192

. “Torna-se assim 

iminente que a Enfermagem ao estabelecer os cuidados ao doente o façam de forma adaptada 

com os novos dilemas éticas que vão surgindo, nem sempre é fácil, mas é importante que a 

actualização surja também neste âmbito para benefício do doente e do profissional”
193

.  

Perante os dilemas éticos a que está sujeito, o enfermeiro tenta de alguma forma 

refugiar-se na parte técnica na abordagem ao doente terminal, em detrimento da parte 

relacional, contribuindo para a exclusão de uma relação que se desejava ser de ajuda e não 

técnica e estereotipada
194

. Esta atitude, se frequente contribuirá para a vocação do enfermeiro 



 

    82 
195

 PACHECO, Susana – Cuidar a Pessoa em Fase Terminal: Perspectiva Ética. 2ª ed. Loures: Lusociência, 

2004. ISBN: 978-972-8383-30-5 
196 

MERCADIER, Catherine – O Trabalho Emocional dos Prestadores de Cuidados em Meio Hospitalar. 

Trad. Manuela Martins. 1º ed. Loures: Lusociência, 2004. ISBN 978-972-8383-82-4 
197

 FRIAS, Cidália de Fátima Cabral - A Aprendizagem do Cuidar e a Morte: Um Desígnio do Enfermeiro 

em Formação. 1ª ed. Loures: Lusociência, 2003. ISBN 978-972-8383-50-3 
198

 PACHECO, Susana – Cuidar a Pessoa em Fase Terminal: Perspectiva Ética. 2ª ed. Loures: Lusociência, 

2004. ISBN: 978-972-8383-30-5: 128 e 129 
199

 SANTOS; A. Laureano – Acompanhamento dos Doentes Terminais: Cuidados Paliativos. In: ARCHER, 

L.; BISCAIA, J.; OSSWALD, W. coord. Bioética. Lisboa: Verbo, 1996. p. 357-358 
200

 PACHECO, Susana – Cuidar a Pessoa em Fase Terminal: Perspectiva Ética. 2ª ed. Loures: Lusociência, 

2004. ISBN: 978-972-8383-30-5 
201 

Ibidem 

 

 

na vertente curativa e quando perante um doente em fase terminal não saberá como actuar
195

, 

isolando o doente condenando-o a uma morte solitária
196,197

. 

Os enfermeiros reconhecem que não é fácil lidar com doentes em fim de vida, de 

forma a facilitarem este processo tendem a desenvolver mecanismos de defesa e 

comportamentos de fuga. “Limita-se, por exemplo, a prestar cuidados apressados, o que o 

pode ajudar a ser capaz de controlar os seus sentimentos, ou a ter atitudes ritualizadas e 

bloqueadoras da relação interpessoal, o que conduz à despersonalização dos cuidados de 

Enfermagem”
198

.  

A falta de diálogo, conduz à marginalização destes doentes, sendo muitas vezes 

colocadas em salas isoladas, evitando a utilização de instrumentos de vigilância ou então 

assistimos ao gesto de correr a cortina
199

, ou até são administrados tranquilizantes para que o 

doente não se aperceba que a morte está próxima
200

. 

A implementação gradual dos cuidados paliativos permitiu uma abordagem 

vocacionada para o cuidar, bem com a formação académica em enfermagem com intuito de 

melhor preparar estes profissionais para o cuidado a doentes em fim de vida. O cuidado a 

estes doentes exige tratamentos simples tais como alívio de sintomas, cuidados de higiene, 

conforto, alimentação, hidratação
201

. 

Existem porém, no caso de o doente com INR, dilemas éticos específicos, como sendo 

por exemplo a objecção de consciência. O enfermeiro pode questionar-se se o facto de um 
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doente ter INR, não deve ser reanimado caso ocorresse uma PCR, mesmo quando o 

enfermeiro não concorde pelo caso de lhe levantar dúvidas acerca do diagnóstico e 

prognóstico. E como deve actuar no caso inverso, ou seja um doente em fase terminal e/ou 

agónica com PCR e sem INR. Deverá reanimá-lo? Estas são questões que se levantam muitas 

vezes diariamente para quem trabalha com doentes em fase terminal. 

 

4. Objecção de Consciência 

Esta temática será esclarecida com base no Regulamento do Exercício do Direito à 

Objecção de Consciência – Previsto no art.º 92, n.º 1, al. a) do Estatuto – Aprovado em 

Assembleia Geral de 18 de Março de 2000
202

. 

A objecção de consciência está consagrada no Código Deontológico no estatuto da 

Ordem dos Enfermeiros como um direito que assiste os enfermeiros no seu exercício 

profissional, reconhecendo o dever de actuar não prejudicando os outros.  

Considera-se objector de consciência o enfermeiro que, por motivos filosóficos, éticos, 

morais ou religiosos, esteja convicto de que não deve praticar determinada ordem terapêutica, 

por considerar que atenta contra a vida, dignidade da pessoa humana, ou ainda contra o 

código deontológico da profissão
203

. 

O exercício do direito à objecção de consciência não deve acarretar qualquer prejuízo 

pessoal ou profissional ao enfermeiro. Esta prática deve respeitar alguns princípios, o 

enfermeiro deve declarar, atempadamente por escrito ao seu superior hierárquico, a sua 

qualidade de objector de consciência, para que sejam assegurados os cuidados mínimos 

indispensáveis à pessoa a seu cuidado. O enfermeiro deve oficializar o seu direito.  



 

    84 
204

PACHECO, Susana – Cuidar a Pessoa em Fase Terminal: Perspectiva Ética. 2ª ed. Loures: Lusociência, 

2004. ISBN: 978-972-8383-30-5 
205

 VIEIRA, Margarida – Aspectos Ético-legais dos Cuidados Paliativos: Qual o Papel do Enfermeiro. In 

Sinais Vitais. Cuidados Paliativos. Coimbra: Edições Formasau, 2000. p. 31-39 
206 

BOLETIM NORMATIVO – Normalização da Ordem para Não Ressuscitar. Instituto Português de 
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O enfermeiro tem fundamentado a sua prática com um aumento gradual dos seus 

conhecimentos teóricos conduzindo à sua crescente autonomia no seio da equipa 

multidisciplinar, contribuindo de forma activa no bem-estar do doente. Neste contexto o 

enfermeiro pode ser objector de consciência não só pelas razões de consciência, mas também 

pelos seus conhecimentos sólidos, profundos e actualizados
204

.  

É com base nos seus conhecimentos teóricos que os enfermeiros são profissionalmente 

capazes de recusar, justificando essa actuação, a prática de determinados actos, bem como de 

reflectir acerca das questões sobre a reanimação da pessoa em situação terminal.  

No que compete às decisões de reanimação do doente terminal, sem colaboração do 

enfermeiro, pode colocá-lo num dilema ético entre cumprir a prescrição médica ou agir 

segundo o que considera ser o melhor para o doente
205

. Nas situações em que existam dúvidas 

acerca da clareza e justificação da INR o enfermeiro deve reanimar o doente, porém deve 

justificar por escrito o motivo das dúvidas
206

. Nestas situações, a objecção de consciência 

deverá ser usada a título excepcional, devendo-se optar por decisões conjuntas e partilhadas 

pela equipa. 

A comunicação na equipa multidisciplinar é essencial para evitar os dilemas éticos ou 

dúvidas nos casos em que se abordam as questões de reanimação de doentes terminais, pois a 

partilha de conhecimentos e informação facilita a intervenção e a prestação da equipa 

contribuindo para a melhoria do cuidado e do bem-estar do doente. 
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5. Conspiração do Silêncio 

 

Outros dilemas, não menos importantes, inerentes ao processo de decisão de não 

reanimação de doentes terminais, remetem-se sobre qual será a melhor atitude do profissional 

de saúde perante a conspiração de silêncio a que muitas vezes a está sujeito, e qual será a 

melhor forma de comunicar nestas situações particulares. 

Estas situações tendem a ocorrer principalmente quando a informação a transmitir não 

é favorável, e desta forma opta-se frequentemente pela conspiração do silêncio, ocultando a 

informação ao doente, eventualmente como resposta de defesa do profissional de saúde. A 

informação é transmitida preferencialmente aos familiares tornando-se cúmplices, com intuito 

de proteger o doente do sofrimento. Apesar desta intenção, o doente sofre porque tem de 

simular a sua ignorância camuflando os sentimentos e as angústias, inibindo o devido apoio 

exigido nesta fase. 

Muitos consideram que o melhor a fazer-se é iludir o doente com mau prognóstico, 

ocultando a verdade quanto à proximidade da sua morte
207

, no entanto ele acaba por 

reconhecer a verdade de uma forma mais agressiva e parcial
208

. Estas situações ocorrem 

devido à valorização cultural do bem-estar e da felicidade em detrimento do sofrimento e a 

proximidade da morte.  

Percebemos que a estrutura hospitalar não está plenamente preparada para receber o 

doente em fase terminal e permitir o seu acompanhamento adequado. Assistimos à falta de 

privacidade, a relações terapêuticas quebradas, bem como a relações deficientes na equipa 

multidisciplinar
209

. 
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As condutas adoptadas pelos intervenientes no processo de decisão nem sempre são as 

mais desejadas. A família opta por ocultar a informação, com intuito de poupar o doente, este 

por sua vez acaba por consentir
210

, pois nem tem oportunidade de falar na proximidade da 

morte, nem tão pouco de tratar de assuntos para o futuro dos seus familiares
211

. Os 

profissionais de saúde apesar de lidarem quase diariamente com a morte nem sempres estão 

preparados para acolher o doente e família comunicando abertamente sobre a situação 

terminal. 

Existem alguns motivos que podem conduzir às dificuldades na transmissão da 

situação da situação clínica ao doente: a falta de formação sobre a comunicação de más 

notícias, a falta de tempo disponível para falar com o doente, a desvalorização da importância 

atribuída à transmissão da informação ao doente, o uso de termos excessivamente técnicos por 

parte dos profissionais de saúde como forma de protecção
212

. Devemos portanto adoptar uma 

linguagem desadequada ao nível de compreensão do doente. 

Se desvalorizamos a importância da transmissão da informação ao doente, usando 

termos muito técnicos, com informação limitada em quantidade e qualidade, cometemos o 

risco de sermos mal interpretados. Esta situação conduz a uma comunicação deficiente, pois 

raramente o doente dá feedback da informação retida e os profissionais são incapazes de 

interpretar a informação retida não tendo consciência dos seus défices na comunicação
213

. 

Destacando a perspectiva do enfermeiro neste cenário, este sente-se limitado na 

alteração da configuração da forma como é feita a comunicação com o doente. O enfermeiro 
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nem sempre tem autoridade suficiente para agir na promoção da comunicação, pois 

frequentemente é impedido por imposição do médico que beneficia a ocultação
214

.  

Contudo, pressupõe-se uma relação com base na verdade, centrada na pessoa, em que 

se desenvolva e promova o auto-desenvolvimento e a auto-realização de todos os envolvidos, 

inclusive do enfermeiro
215

.  

Todavia nem sempre a profissão consegue transparecer a uma verdade absoluta, mas 

deve-se procurar a maior transparência e sinceridade possíveis. Esta situação coloca o 

enfermeiro numa posição desconfortável, pois em situações particulares a transmissão não 

pode ser efectuada, muitas vezes por imposição de outros elementos da equipa ou até da 

família (que acontece ter conhecimento da situação antes mesmo do enfermeiro) predispondo 

dilemas éticos aos quais os enfermeiros são alvo
216

.  

Recentemente privilegia-se gradualmente a defesa do direito à verdade sobre a 

informação, o que reflete o respeito pelo princípio da autonomia do doente em detrimento do

paternalismo até então praticado. Também o aumento no envolvimento e a responsabilização 

dos próprios doentes nos seus direitos e na sua doença contribuiu para promover o seu 

consentimento no cuidado
217

.  

O que se preconiza é que o profissional de saúde respeite as decisões da pessoa 

evitando a mentira piedosa
218

. Deve-se transmitir toda a verdade que o doente deseje conhecer 

e toda aquela que ele suporte, o que nem sempre é fácil de gerir principalmente em situações 

de doença terminal, o que justifica as atitudes por vezes divergentes entre os profissionais de 
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saúde
219

. No caso particular da INR esta gestão é ainda mais difícil de conciliar pois a 

transmissão da informação aborda questões delicadas como o fim da vida evidenciando a 

proximidade da morte. O processo deve ser transmitido de forma clara e adequada
220

, para 

que os intervenientes compreendam as decisões tomadas, procurando estabelecer uma 

interacção genuína, autêntica e honesta
221

. Sem estas características o processo será ainda 

mais complexo e difícil para todos os intervenientes
222

, levantando maiores dilemas e 

constrangimentos. 

O doente competente deve ser, sempre que possível, conhecedor do seu diagnóstico e 

prognóstico. Só em caso de inconsciência ou de doença psíquica, impeditiva de comunicação, 

é que se justificaria que o diagnóstico e prognóstico pudessem ser comunicados a terceiros e 

não ao doente
223

. Uma das razões apontadas para a omissão na comunicação é a necessidade 

de manter a esperança, mas traduz sobretudo a incapacidade dos profissionais em lidar com a 

situação
224

. 

Percebemos que são múltiplos os factores que dificultam a interacção e a comunicação 

com o doente, quer por parte do profissional, quer por parte do doente e ou familiares ou até 

mesmo de outros elementos da equipa, mas o processo de comunicação da situação clínica do 

doente e da sua condição terminal em particular devem ser optimizados e desenvolvidos em 

equipa permitindo a todos os intervenientes contribuir de forma activa beneficiando a 

interacção, o cuidado, o bem-estar e o conforto do doente. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

Depois ao enquadramento teórico surge a fase metodológica do presente estudo. Esta 

fase assume um papel de extrema importância, pois neste capítulo será descrito qual a técnica 

utilizada para dar resposta aos objectivos de investigação propostos, projectando a fiabilidade 

e a qualidade dos resultados obtidos no estudo. Objectiva-se com este estudo: 

 Descrever a dinâmica do processo de decisão da INR  

 Descrever a participação do enfermeiro na decisão de INR 

 Identificar as condutas e cuidados ao doente em fim de vida  

 Identificar quais os dilemas éticos mais prevalentes perante o doente com INR  

 Conhecer a perspectiva dos profissionais de saúde sobre a importância da colaboração 

do enfermeiro perante a decisão clínica de NR do doente em fim de vida, no sentido 

de contribuir através duma reflexão ética da prática clínica para o incremento de 

saberes, susceptíveis de melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar dos doentes em 

fim de vida. 

 

2.1 Desenho de investigação  

 

O presente estudo pretende responder aos objectivos previamente propostos, com o intuito 

de planear os passos inerentes à investigação.  
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2.1.1 Meio   

 

De modo a facilitar a colheita de dados, foi determinado o meio natural dos inquiridos 

para a realização deste estudo num dos hospitais da grande Lisboa. 

Foram realizados questionários e distribuídos a peritos (médicos e enfermeiros) que 

prestam cuidados a doentes terminais nos serviços de Medicina Interna. 

 

2.1.2 População e amostra  

 

Após encontrado o grupo a estudar - população – é importante definir a população alvo, 

é aquela que é escolhida para ser submetida a um estudo.  

No período em que decorreu o estudo, nos serviços onde foram aplicados os 

questionários a população era constituída por 54 médicos e 86 enfermeiros. 

Na impossibilidade de estudar a população alvo foi necessário escolher uma amostra à 

qual se aplicará concretamente o estudo.  

Neste estudo a amostra definida foram os médicos e enfermeiros - peritos - dos serviços 

de Medicina Interna. Na técnica Delphi os elementos inquiridos denominam-se peritos. A 

amostragem foi determinada por conveniência ou intencional (não probabilística).  

De salientar a razão pela qual foi seleccionada esta amostra, pois considerou-se que uma 

vez que o hospital seleccionado não dispõe de serviço de internamento de Paliativos, os 

serviços de Medicina Interna são os serviços onde ocorrem um maior número de casos de 
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internamento de doentes em fase terminal no referido hospital. Foram incluídos médicos e 

enfermeiros que trabalhassem nas referidas unidades de internamento, e considerados peritos 

os que foram selecionados com base no seu conhecimento sobre a área em estudo, experiência 

relevante para o processo, capacidade predictiva, objectividade e envolvimento no estudo em 

questão. 

A dimensão do painel e a sua heterogeneidade é um dos aspectos a ter em conta na 

técnica delphi, e dependem do objectivo do estudo, desenho selecionado, período de tempo 

previsto para a recolha de dados e do número de peritos disponíveis, não existindo uma 

dimensão ideal
225

. 

Na opinião de Delbecq e outros
226

, seriam suficientes trinta participantes bem 

seleccionados para constituírem um painel Delphi; um número superior de respondentes não 

produziria alterações significativas nos resultados. Este número varia bastante segundo os 

estudos, e nos trabalhos consultados vai de doze
227

 a setecentos e cinquenta
228

. Delbecq e 

outros
229

 consideram que se o grupo for homogéneo são suficientes entre dez a quinze 

participantes; se for heterogéneo podem integrá-lo várias centenas de elementos. Consideram, 

contudo que num grupo homogéneo não são necessários mais do que trinta participantes.
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Ibidem 

Selecção dos peritos – critérios de inclusão  

A caracterização de peritos proposta por Fehring
230

, apresenta alguns critérios de 

difícil alcance em consideração com a nossa realidade actual.  

Neste contexto, adaptaram-se os critérios definidos por este autor:    

Critério de inclusão Pontuação 

Exercer funções no serviço de medicina interna há pelo menos 2 anos  2 

Ter experiência no cuidado a doentes terminais há pelo menos 2 anos 3 

Ter experiência na área de cuidados paliativos (ter exercido ou a exercer funções em serviço de 

internamento de doentes paliativos) 
3 

Ter formação académica na área de cuidados paliativos (curso básico, pós-graduação, mestrado ou 

doutoramento) 
3 

Adaptando os critérios propostos por Fehring
231

 à nossa realidade e atribuindo “peso” 

a cada critério, para ser considerado perito, deverá atingir no mínimo de 5 pontos. 

A dimensão da amostra está relacionada com a disponibilidade dos profissionais que 

preencheram os critérios definidos.  

 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos os peritos que não reuniam o mínimo de 5 pontos nos critérios de 

inclusão e/ou não devolveram o questionário preenchido em tempo útil. 
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2.1.3 Tipo de estudo  

 

Metodologicamente, pretende-se realizar um estudo de investigação descritivo 

exploratório, utilizando a técnica Delphi, objectivando-se o consenso dos peritos inquiridos. 

Esta técnica pretende combinar opiniões de um grupo de peritos, envolvendo a aplicação de 

uma série de questionários, elaborados para produzir consenso e eliminar a conflitualidade 

das reuniões presenciais
232

. 

O Delphi constitui uma técnica que permite receber as opiniões de especialistas 

através da realização de uma série de questionários, remetidos ao painel de peritos sob a 

forma de rondas. São apresentadas várias proposições específicas aos participantes para que, 

cada um individualmente, as ordene mediante um critério estabelecido. Os resultados são 

posteriormente agregados e entregues aos especialistas para que possam reformular as 

proposições apresentadas
233

.  

As etapas de um estudo Delphi podem ir de 3 a 8, consoante o número de rondas 

necessárias para alcançar os resultados pretendidos
234

. 

Santos
235

 identificou através do levantamento de vários estudos Delphi realizados, a 

utilização de uma média de três rondas, com uma baixa percentagem de estudos com mais de 

três rondas.  
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Em cada ronda ocorre interacção controlada, com intuito de obter consenso, 

permitindo a interacção com informação de retorno – feedback (resumo estatístico dos 

resultados obtidos na ronda anterior) 

Primeira ronda – fase preparatória 

Num estudo de um tema ainda pouco explorado a 1ª ronda inicia-se com um conjunto 

de questões abertas, sendo dada total liberdade aos participantes nas suas respostas. 

Essas respostas são então compiladas e passam a constituir o conteúdo dos 

questionários das rondas seguintes. Esta opção pode, no entanto, ser insuficiente para 

contemplar todas as questões relevantes para o estudo, assim como pode ser excessivamente 

extensa, o que poderá levar a um questionário demasiado grande. Em alternativa, pode ser 

disponibilizada na 1ª ronda uma lista com informação previamente obtida da revisão 

bibliográfica, permitindo que possam ser sugeridas novas questões pelos peritos. Esta última 

opção tem como vantagem uma maior eficiência do que a opção base e a desvantagem de 

poder complicar o estudo devido a informação em excesso, pois não existe a opção de 

eliminar conteúdo, o que pode provocar desvios nos resultados, por dificuldades em lidar com 

muita informação. 

Após este primeiro passo, o perito poderá, além de responder às proposições 

apresentadas, acrescentar novas proposições que irão fazer parte da ronda seguinte.  

A colheita de dados inicial ocorreu com recurso ao questionário. Nesta primeira ronda, 

foi elaborado um primeiro questionário – questionário piloto – privilegiando a obtenção das 

perspectivas individuais dos participantes, nomeadamente a emissão de opiniões sobre a 
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problemática em estudo, representando a realidade do serviço onde exercem funções. Foi 

possível explorar a realidade dos serviços onde foi aplicado o estudo. 

Posteriormente foi então definido o “corpus” de análise resultante das 

respostas/opiniões dos participantes. 

O primeiro questionário foi aplicado entre 14 de dezembro de 2011 e 3 de fevereiro de 

2012. Este intervalo alargado permitiu obter o maior número possível de respostas aos 

questionários. 

O questionário inicial era constituído por 31 questões, contemplando perguntas 

fechadas e mistas. (ANEXO I) 

Numa primeira parte, composta por 8 questões, caracterizava o profissional, e numa 

segunda parte, composta por 23 questões, abordava a dinâmica do processo de decisão da não 

reanimação da pessoa em estado terminal.  

Antes da aplicação do questionário, foi realizado um pré-teste. Permitindo a correcção 

ou aperfeiçoamento das questões, objectivando-se a melhor compreensão, considerando a 

clareza e a fácil interpretação. 

Foram aplicados 3 questionários na fase de pré-teste, os inquiridos responderam a 

todas as questões não referindo quaisquer dificuldades e/ou sugestões, não sendo portanto 

necessário proceder a qualquer alteração ao questionário a aplicar. Foram incluídos no estudo 

os questionários do pré-teste. 

As respostas obtidas foram compiladas e submetidas a tratamento estatístico e análise 

de conteúdo, considerando os critérios de consenso a tabela que se apresenta: 
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Níveis de consenso (adaptado de Fehring
236

) 

Nível de consenso  
Valor percentual correspondente (respostas 

obtidas) 

Sem consenso < 60% 

Consenso ≥ 60% < 80% 

Alto grau de concordância ≥ 80%  

 

Procedendo ao tratamento e análise de dados, serão esperados uma pluralidade de 

dados. Neste contexto, o estudo pretende englobar duas vertentes, a quantitativa e a 

qualitativa. Tendo em conta o instrumento de colheita de dados e a opção metodológica 

seleccionados, o tratamento de dados será efectuado através de técnicas de análise estatística 

utilizando o SPSS e ainda a análise de conteúdo. 

Após a realização da 1ª ronda, e definidas as respostas que culminaram em consenso, 

foi elaborado um novo questionário, reunindo as questões que não resultaram em consenso do 

grupo. Na segunda ronda foi disponibilizado o acesso aos resultados obtidos na primeira 

ronda. 

 

Segunda ronda 

Na 2ª ronda do Delphi, são consideradas as novas questões/proposições que os peritos 

inquiridos introduziram na primeira ronda e juntamente com as questões iniciais sem 

consenso são remetidas aos peritos para que manifestem a sua opinião através do grau de 

concordância.   
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A partir desta ronda o questionário terá sempre a forma estruturada incorporando os 

resultados das rondas anteriores, que são enviados a cada especialista no início de cada ronda. 

Nesta fase o Delphi é eficiente e rápido na recolha da opinião dos especialistas na medida em 

que o feedback é controlado
237

. 

Serão realizadas tantas rondas quantas as necessárias para se atingir um grau de 

consenso razoável
238

.  

A decisão de terminar o estudo é tomada através da análise do nível de convergência, 

medida através da análise da percentagem de respostas num determinado intervalo, 

complementada pela análise, estabilidade e participação do painel de peritos. A estabilidade é 

medida pelo nível de permanência de participação dos especialistas entre as rondas e a 

participação, pelo nível de desistências de especialistas entre rondas
239

. 

Alvarenga e outros
240

 identificam como medidas estatísticas que podem ser utilizadas 

para a avaliação dos resultados de cada proposição a mediana, a moda, a e a média aritmética, 

de modo a fornecer a cada participante, o feedback estatístico do grupo. 

Embora a mediana e o intervalo interquartil sejam os estatísticos mais utilizados e 

mais citados na literatura, também se calculam médias, modas, frequências. Milholand e 

outros
241

 substituíram a variância e o desvio-padrão pela "taxa de confiança do grupo" para 

medirem a precisão do painel Delphi. Para se obter esta taxa cada membro classifica as suas 
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respostas aplicando a escala e Likert, indicando assim o grau de confiança da sua resposta; a 

média da pontuação seria tomada como o nível de confiança do painel
242

. 

Por se tratar de um estudo de consenso, utilizaram-se os recursos da estatística 

descritiva, mais especificamente as medidas de tendência central (média, moda e mediana) e

de dispersão (desvio-padrão), sendo analisadas, também, as frequências dos scores e as suas 

percentagens. 

Houve confronto dos peritos com as respostas do painel sendo que os peritos devem 

perceber que as suas contribuições foram incluídas. 

A validação de conteúdo dos resultados foi realizada através de um questionário 

composto por uma escala de likert de cinco pontos, na qual os peritos atribuíram o seu 

julgamento quanto ao grau de concordância. 

Optou-se pela escala de likert por ser uma escala simples de mensuração da 

concordância no qual cada perito atribui pontos de forma independente e os scores alcançados 

pelas proposições enunciadas são correlacionadas com os totais alcançados. 

Escala de Likert: 

Grau de concordância Valor numérico 

Não concordo totalmente 1 

Não concordo parcialmente 2 

Não tenho opinião/Indiferente 3 

Concordo parcialmente 4 

Concordo totalmente 5 
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Entende-se por consenso o resultado de um processo de interacção grupal, presencial 

ou anónimo, em que os participantes têm a oportunidade de trocar informações entre si sobre 

o assunto em estudo até atingirem o nível de acordo previamente fixado ou estabelecido
243

. 

No que se refere ao consenso de grupo, Williams e Webb
244

 consideram o nível de 

consenso arbitrário e decidido antes da análise dos dados e isso significa que o conceito de 

consenso é proposto pelo pesquisador e, a menos que um valor seja estipulado; a noção de um 

alto nível de consenso poderia ser flexível, o qual é unilateralmente decidido pelo 

pesquisador. Comumente, o consenso é relacionado a um valor numérico. Também, 

Salmond
245

 aponta que o nível de consenso é reservado ao investigador. Esta autora faz uma 

breve revisão da literatura e mostra a variedade nos níveis de consenso como em 50 % 

(Huckfeldt, 1975), 66% (Rizzolo, 1990) e 80% (Carty, 1993) referidos por FARO
246

. 

 

Critérios de consenso: 

A técnica preconiza uma definição prévia de consenso antes da aplicação dos 

questionários.  

Por se tratar de um estudo de consenso, recorreu-se ao uso da estatística descritiva, 

nomeadamente a frequência, as medidas de tendência central (média, moda e mediana) e de 

dispersão (desvio-padrão). 
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248

 FEITOSA, W.M.N. ; NASCIMENTO, J.V. - As competências específicas do profissional de Educação 

Física que atua na orientação de actividades físicas: um estudo Delphi. Revista Brasileira de Ciência e 

Movimento.  Vol. 11, nº 4 (2003), p. 19-26 

Na definição do tipo de consenso, foi tida em consideração a análise dos scores 

obtidos em cada uma das questões, pelo que o consenso foi atingindo sempre que, 

relativamente a cada item, se verificaram as condições apresentadas na tabela seguinte:

Tipo de consenso (adaptado de Goossen
247

) 

Consenso Definição a) 

Consenso (critério de 

inclusão) 

Mediana - igual ou superior a 4; 

Mais de 75% dos membros do painel de peritos encontram-se entre os 

scores 4 e 5; 

Ausência de comentários de membros do painel de peritos que indiquem 

ambiguidades ou má compreensão das questões. 

Consenso (critério de 

exclusão) 

Mediana - igual ou inferior a 2; 

Mais de 75% dos membros do painel de peritos encontram-se entre os 

scores 1 e 2; 

Ausência de comentários dos membros do painel de peritos que indiquem 

ambiguidades ou má compreensão das questões. 

Sem Consenso Todas as outras respostas. 

a) A definição dos critérios de análise da mediana tiveram em consideração a utilização duma escala de 

Likert (scores 1 a 5) 

 

Por outro lado, foi considerado que seria útil caracterizar o tipo de consenso obtido em 

níveis de consenso, relativamente aos critérios de inclusão e exclusão
248

. 
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Ibidem 

Níveis de consenso (adaptado de Feitosa
249

) 

 Nível de consenso Definição 

Critério de inclusão 

Consenso perfeito Todos os participantes concordam 

completamente com a questão 

Consenso forte Média, Moda e mediana ≥ 4  

Desvio-padrão ≤ 0,70 

Consenso fraco Média, Moda e mediana ≥ 4 

Desvio-padrão ˃ 0,70 

Critério de exclusão 

Dissenso fraco 

 

Média, Moda e mediana ˂ 4 

Desvio-padrão ˂ 0,70 

Dissenso forte  Média, Moda e mediana ˂ 4 

Desvio-padrão > 0,70 

Consenso perfeito Todos os participantes discordam 

completamente com a questão  

 

A segunda ronda que decorreu de 28 de março a 14 de abril de 2012, foi aplicado um 

segundo questionário que contemplou o feedback dos resultados obtidos na aplicação do 1º 

questionário na 1ª ronda, podendo os peritos responder com o feedback desses resultados, 

convergindo a sua opinião. (ANEXO II) 

O questionário foi aplicado e repassado em duas rondas, de forma sistemática, ao 

grupo de peritos, até que se obteve uma convergência das respostas, representando assim a 

consolidação do julgamento intuitivo do grupo. A interação culminou no consenso. Verificou-

se convergência de opiniões atingindo consenso, não sendo necessário prolongar o estudo. 
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2.2 Considerações éticas da investigação 

 

Comprometer-se com um estudo de investigação implica a responsabilidade pessoal e 

profissional de assegurar e respeitar os direitos dos intervenientes em todo o processo. 

Há aspectos éticos que, obrigatoriamente foram considerados durante o estudo. Todos 

os intervenientes foram devidamente esclarecidos dos objectivos do estudo, respeitando e 

garantindo a confidencialidade e anonimato dos mesmos. Pretende-se que a participação seja 

voluntária, assegurando a disponibilidade para o esclarecimento aos participantes, permitindo 

a liberdade do participante em desistir do estudo a qualquer momento. 

Foi solicitada autorização de aplicação do estudo ao Conselho de Administração do 

referido hospital e aos directores e enfermeiros-chefes dos serviços em questão, que 

autorizaram a realização da pesquisa, assim como os profissionais que se prontificaram a 

responder aos questionários.   
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos no estudo, bem como a 

respectiva discussão tendo em conta o quadro de referência apresentado no primeiro capítulo. 

  

3.1 Apresentação dos resultados 

 A apresentação dos resultados, tendo em conta o método de estudo selecionado, será 

apresentada em dois momentos distintos. Seguidamente será apresentada a análise dos dados 

obtidos em ambas as rondas.  

3.1.1 Análise dos dados ronda 1 

Caracterização da amostra: 

A caracterização foi realizada a partir dos dados obtidos no questionário inicial. 

Idade 

A idade dos inquiridos situa-se entre os 26 e os 55 anos de idade, sendo a média de 

idades 31 anos. 

Categoria profissional e género 

 
Categoria profissional 

Total 
Médico Enfermeiro 

Género 
Feminino 11 20 31 

Masculino 2 2 4 

                      Total 13 22 35 

Quadro 1 – distribuição da amostra de acordo com género/categoria profissional (ronda 1) 
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A amostra é constituída por 35 elementos, dos quais 22 são enfermeiros e 13 médicos. 

Havendo uma representação feminina em maioria evidente (n=31). 

 

Experiência profissional 

No que compete à experiência profissional verificou-se 2 anos como mínimo e 

máximo de 30 anos de experiência no serviço de medicina interna. A média de anos de 

exercício profissional são dez anos. Neste contexto temos a maioria dos inquiridos (n=23) 

com experiência inferior a dez anos (16 enfermeiros e 7 médicos) e apenas doze elementos 

com experiência profissional igual ou superior a dez anos (6 enfermeiros e 6 médicos). 

 

Formação académica em cuidados paliativos 

 
Formação em cuidados paliativos 

Total 
Sim Não 

Categoria profissional 
Médico 3 10 13 

Enfermeiro 9 13 22 

Total 12 23 35 

Quadro 2 – Distribuição da amostra de acordo com categoria profissional/formação académica em cuidados 

paliativos 

A maioria (n=23) da amostra não tem formação académica em cuidados paliativos, 

sendo de salientar que no grupo profissional dos enfermeiros, 41% (n=9) tem formação 

académica em cuidados paliativos enquanto que no grupo profissional dos médicos apenas 

23% (n=3) têm formação académica em cuidados paliativos. 

Dos que afirmam ter formação académica (n=12), oito têm formação básica em 

cuidados paliativos, dois têm pós-graduação em cuidados paliativos e apenas um tem 
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mestrado em cuidados paliativos, um afirmou ter formação académica em cuidados paliativos 

mas não descriminou qual a sua formação. 

 

Experiência em cuidados paliativos 

 
Experiência em CP 

Total 
Sim Não 

Categoria profissional 
Médico 7 6 13 

Enfermeiro 11 11 22 

Total 18 17 35 

Quadro 3 - Distribuição da amostra de acordo com categoria profissional/experiência em cuidados paliativos 

A amostra divide-se de forma equitativa, praticamente metade da amostra afirma ter 

experiência em cuidados paliativos, enquanto os restantes 17 elementos não referem ter esse 

tipo de experiência. 

 

Experiência com doentes terminais 

No que concerne à experiência no cuidado a doentes terminais a totalidade da amostra 

(N=35) respondeu afirmativamente, o que replica os critérios de perito definidos. 

Quando inquiridos sobre o tempo de experiência no cuidado a doentes paliativos, os 

profissionais encontram-se entre os dois e os 30 anos de experiência, sendo a média de seis 

anos de experiência. De referir ainda que 21 elementos têm experiência ≤ a 6 anos e 14 têm 

experiência ˃ a 6 anos. 
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Processo de decisão de não reanimação da pessoa em estado terminal 

O que entende por INR? 

Compilando as respostas obtidas emergiu a seguinte definição de INR: (decisão prévia 

à PCR) consiste numa decisão consciente e ponderada, informada e partilhada pela equipa 

multidisciplinar, de NR um doente sem critérios (com doenças incuráveis e co-morbilidades 

associadas) para manobras invasivas em caso de PCR, não adoptando/incrementando medidas 

invasivas/agressivas/fúteis na resolução da situação clínica/terminal do doente, sem benefício 

para a sua qualidade de vida (incluindo colocação de CVC, EOT ou desfibrilhação); ausência 

de indicação para medidas de suporte básico ou avançado de vida. Doente com indicação para 

medidas de conforto, não se devendo adoptar medidas que prolonguem a vida. 

Critérios de decisão de não reanimação    

97,1

42,9

82,9
54,3

74,3

51,4
5,7

Doença terminal

Idade

Prognóstico

Condição física

Co-morbilidades

Vontade do 
doente/família

 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra de acordo com os critérios de decisão de NR (ronda 1) 

Como podemos constatar pelos dados apresentados é possível inferir que os inquiridos 

consideram como principais critérios de decisão de não reanimação da pessoa em situação 
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terminal, a doença terminal (97,1%, n=34) seguido do prognóstico da doença (82,9%, n=29) e 

ainda as co-morbilidades (74,3%, n=26) associadas à condição clínica do doente. 

Revela-se o facto de apenas 2 inquiridos (5,7%) considerarem que a decisão de não 

reanimação resulta de uma análise conjunta de todos os critérios indicados. 

 

Quando é tomada a decisão 

14
40%

11
31%

10
29%

Doente em fase terminal

Doente em fase agónica

Ambas

 

Gráfico 2 - Distribuição da amostra de acordo com o momento da decisão de NR (ronda 1) 

Analisando o gráfico acima apresentado é evidente a divergência de opiniões dos 

inquiridos no que concerne ao momento de decisão de não reanimação, não existindo portanto 

consenso entre o grupo no que compete ao momento em que ocorre decisão de não 

reanimação.  
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Quem decide a não reanimação 

14,3%

45,7%

80,0%

0,0%

17,1%

5,7% 8,6%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

 

Gráfico 3 - Distribuição da amostra de acordo com quem decide a NR da pessoa em estado terminal (ronda 1) 

Mediante a realidade do contexto clínico onde foi aplicado o questionário, e 

analisando o gráfico acima apresentado podemos afirmar que existe alto grau de concordância 

entre os inquiridos pois 80% (n=28) afirma que é a equipa médica quem tem o poder de 

decisão da não reanimação da pessoa em estado terminal e existe consenso absoluto (N=35) 

entre os peritos quando declaram que a equipa de enfermagem não decide sobre a não 

reanimação. 

Apenas 17,1% (n=6) indicam a equipa multidiscliplinar como equipa decisora; ainda 

verificarmos que consideram que a família tem mais “poder” de decisão do que o próprio 

doente. 
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Quem participa na decisão de não reanimação 

25,7%

51,4%

91,4%

22,9%

11,4%

17,1%

22,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Director do serviço

Médico assistente

Equipa médica

Equipa enfermagem

Equipa multidisciplinar

Doente

Família

 

Gráfico 4 – Distribuição da amostra de acordo com quem participa na decisão de NR (ronda 1) 

Este gráfico permite afirmar que existe elevado grau de concordância contribuindo 

para o consenso do grupo inquirido pois 91,4% (n= 32) assumem que no contexto de trabalho 

é a equipa médica quem tem maior representação na participação no momento da decisão de 

não reanimação, em conjunto com o médico assistente (51,4%; n= 18) e apenas oito (22,9%) 

dos inquiridos afirmam a participação da equipa de enfermagem no processo de decisão de 

não reanimação, a par da decisão da família. Ainda a apontar que o grupo refere que o director 

do serviço participa mais na decisão do que o próprio doente ou até mesmo a equipa 

multidisciplinar. 

 

De que forma a equipa de enfermagem participa na decisão de não reanimação  

Dos peritos inquiridos que afirmaram que a equipa de enfermagem participa na 

decisão de não reanimação (22,9%, n=8), quando questionados sobre de que forma é que essa 
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participação ocorria indicaram que o enfermeiro “fornece informação acerca de contacto 

social, autonomia, dor, sofrimento” do doente, ainda fornecendo “informações resultantes do 

contacto próximo”. Contribuindo também de forma “indirecta, em diálogo com alguns 

médicos do serviço”, com “discussões interpares”, “dando conforto ao doente e família” e 

finalmente, “discutindo a situação com a equipa médica”.  

 

Considera que o enfermeiro deve participar na decisão de não reanimação 

91,4%

8,6%

Sim

Não

 

Gráfico 5 – Distribuição da amostra de acordo com a participação do enfermeiro na decisão de NR da pessoa em 

estado terminal (ronda 1) 

Analisando os dados do gráfico apresentado é evidente o consenso dos peritos 

inquiridos relativamente à necessidade da participação da equipa de enfermagem no processo 

de decisão de não reanimação pois mais de 90% da amostra considera que o enfermeiro deve 

participar nesta decisão. De referir que dos 3 elementos (8,6%) que indicaram que a equipa de 

enfermagem não deve participar na decisão, dois são médicos e um é enfermeiro, o que nos 

faz reflectir. 
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Porque considera que o enfermeiro deve participar na decisão de não reanimar 

66,70% 63,6% 63,6%
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0,00%
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Gráfico 6 – Distribuição da amostra de acordo com motivos da participação do enfermeiro na decisão de NR da 

pessoa em estado terminal (ronda 1) 

Tendo por base os níveis de consenso definidos previamente, não existe um grande 

elevado grau de concordância entre os peritos, no entanto existe consenso pois temos uma % 

superior a 60 apontando os principais motivos que justificam a importância da participação do 

enfermeiro na decisão de não reanimação, indicando que o enfermeiro é o primeiro elemento 

da equipa que poderá conhecer melhor o doente e o seu contexto familiar e social (66,7%, 

n=22), indicando também que o enfermeiro é o elemento que presta cuidados directos ao 

doente a par das condições que o enfermeiro reúne para que o doente partilhe os sentimentos e 

vontades mais significativas (63,6%, n=21).  

É perceptível que os inquiridos seleccionaram mais do que uma opção em simultâneo, 

apontando as múltiplas razões que justificam a participação do enfermeiro na decisão de não 

reanimar. 
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Para além das sugestões apresentadas, houve peritos (15,2%, n=5) a indicarem outras 

razões para a participação do enfermeiro, indicando que este deve participar “porque é um dos 

elementos integrantes da equipa multidisciplinar que cuida do doente, frequentemente, com 

um contacto mais permanente e mais presente estando por isso habilitado a uma maior 

proximidade com o doente e familiares e uma maior partilha das vontades, receios e dúvidas 

destes”, ainda “porque o enfermeiro faz parte da equipa multidisciplinar que toma a 

decisão”. 

 

Quem toma conhecimento da decisão da não reanimação 

34,3%

51,4%

68,6%

82,9%

25,7%

14,3%

57,1% Director do serviço 

Médico assistente

Equipa médica

Equipa enfermagem

Equipa multidisciplinar

Doente

Família

 

Gráfico 7 – Distribuição da amostra de acordo com quem tem conhecimento da decisão de NR da pessoa em 

estado terminal (ronda 1) 

Analisando os dados do gráfico, resultantes das respostas dos inquiridos quando 

inquiridos sobre a realidade da sua prática profissional, desta forma é possível descortinar um 

alto grau de concordância entre o grupo quando 82,9% (n=29) indicam a equipa de 
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enfermagem como principal elemento que toma conhecimento da decisão da não reanimação, 

isto após a decisão já previamente assumida sem sua intervenção. Ainda é possível aferir o 

consenso do grupo afirmando que a equipa médica (68,6%, n=24) é também conhecedora da 

decisão, o que se torna óbvio pois já foi previamente esclarecido que o grupo de peritos 

indicou que a equipa médica era o elemento responsável pela decisão de não reanimação. 

Apesar de não haver consenso entre os restantes itens percebe-se que a equipa multidisciplinar 

não assume “protagonismo” e ainda a família tem maior percentagem de conhecimento da 

decisão do que o próprio doente. 

 

De que forma é participada a indicação de não reanimação 

14,3%

45,7%

40,0% Verbal

Escrita

Ambas

 

Gráfico 8 – Distribuição da amostra de acordo com a forma de participação da INR (ronda 1) 

Quando inquiridos sobre a forma como é participada a indicação de não reanimação, e 

baseando nos níveis de consenso estipulados neste estudo espelhamos a falta de consenso 

entre o grupo, pois a % máxima é inferior a 60%.   
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Onde é registada a indicação de não reanimação 

57,1%

8,6%

34,3%
Processo clínico

Impresso próprio

Ambos

 

Gráfico 9 – Distribuição da amostra de acordo com o registo da INR (ronda 1) 

Tal como na questão analisada anteriormente, e contemplando os mesmos níveis de 

consenso, percebemos que não existe consenso entre os inquiridos pois a % máxima obtida é 

inferior a 60%. Estes resultados podem estar associados ao facto de os inquiridos admitirem 

que caso a indicação para não reanimação seja registada em impresso próprio, este esteja 

sempre anexo ao processo clínico. A esclarecer e procurar consenso na segunda ronda delphi. 
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Considera que ocorre reavaliação da indicação de não reanimação 

34,3%

65,7%

Sim

Não

 

Gráfico 10 – Distribuição da amostra de acordo com a reavaliação da INR (ronda 1) 

Analisando os dados obtidos nesta questão é obtido consenso do grupo uma vez que a 

maioria dos peritos (65,7%, n=23) considera que não ocorre reavaliação da indicação de não 

reanimação. 

 

Em que circunstâncias ocorre a reavaliação da indicação de não reanimação 

Dos inquiridos que afirmaram que ocorria reavaliação da indicação de não reanimação 

(34,3%, n=12), quando questionados relativamente às circunstâncias em que ocorria essa 

reavaliação, 2 elementos não responderam a esta questão e os restantes 10 elementos 

declararam que ocorria quando havia alteração favorável da situação clínica do doente, com 

“tempo de internamento prolongado”, dependendo da “vontade do doente” e ainda 

dependendo do médico que faz a reavaliação. 
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Com que frequência ocorre a reavaliação da indicação de não reanimação 

Dos inquiridos que afirmaram que ocorria reavaliação da indicação de não reanimação 

(34,3%, n=12), quando questionados relativamente à frequência da reavaliação apenas 7 

elementos responderam a esta questão, dos quais 6 afirmam que ocorre raramente ou não 

frequentemente e 1 refere que ocorre frequentemente. 

 

Se ocorre uma PCR num doente terminal sem INR como actua 
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Gráfico 11 – Distribuição da amostra de acordo com actuação perante PCR de uma pessoa em estado terminal 

sem INR (ronda 1) 

Quando deparados com uma situação de PCR numa pessoa em situação terminal sem 

INR o grupo de peritos dividiu-se na forma de actuação, destacando 17 elementos (48,6%), 

enfermeiros, que afirmaram que “chamava o médico”.  

 



 

    117 

 

 

 

 

Iniciava manobras de RCR 

Total Não 

respondeu 
Sim Não 

Categoria profissional 
Médico 0 0 13 13 

Enfermeiro 1 7 14 22 

Total 1 7 27 35 

Quadro 4 – Distribuição da amostra de acordo com categoria profissional e início de manobras de RCR numa 

pessoa em estado terminal sem INR (ronda 1) 

A totalidade dos médicos da amostra (n=13) afirma que não iniciava manobras de RCR, a 

par da maioria dos enfermeiros da amostra. Neste contexto, podemos aferir alto grau de 

concordância entre os peritos pois 77,1% (n=27) não iniciaria manobras de RCR. 

 

Alguma vez considerou inapropriada a INR 

34,3%

65,7%

Sim

Não

 

Gráfico 12 – Distribuição da amostra de acordo com INR inapropriadas (ronda 1) 
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É obtido consenso do grupo nesta questão uma vez que 65,7% (n=23) afirmam que 

nunca considerou inapropriada uma INR na sua prática profissional no cuidado a doentes 

terminais. 

Considere-se a afinidade de resultado obtido na questão “considera que ocorre 

reavaliação da INR?” analisada anteriormente, onde os mesmos 65,7% (n=23) consideraram 

que nunca havia ocorrido reavaliação da INR. Estes resultados remetem para a reflexão. 

 

Porque considerou apropriada a INR 

Dos 23 peritos (65,7%) que nunca considerou inapropriada alguma INR quando 

questionados sobre o motivo porque o consideraram, apenas 4 deles efectivamente o 

justificaram, referindo que “as condições que vivi sempre foram avaliadas com bom senso”; 

“todas as INR declaradas ocorreram em situações irreversíveis”; “porque em todas as 

situações com INR, esta foi a decisão mais apropriada tendo em conta a doença 

terminal/prognóstico reservado e condição do utente” e ainda “por vezes acontece o contrário, 

na minha opinião o doente deveria ter INR e isso não se verifica porque alguns médicos 

insistem em prolongar o sofrimento dos doentes submetendo-os a procedimentos dolorosos 

apenas com o objectivo de esclarecer a causa da situação clínica”. 

 

Porque considerou inapropriada a INR 

Dos 12 peritos (34,3%) que afirmaram que já consideraram uma INR inapropriada, 

apenas 11 deles justificaram a sua resposta com as seguintes declarações: “prognóstico mal 

calculado”; porque a INR “não estava explicada”; as “situações em que as decisões são 
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tomadas apenas de acordo com a idade e co-morbilidades do doente sem atender às vivências 

dos familiares e do próprio doente quando ainda está consciente”; “devido à idade e co-

morbilidades do doente, pelo excesso de manobras invasivas que prolonguem a vida alguns 

dias, mas não promovem a qualidade da mesma”; “porque dado o contexto clinico do doente, 

poderia haver um maior investimento da equipa médica que iria reverter o seu quadro actual, 

ou seja, a INR foi precoce”; “tendo em conta a situação clinica do doente com prognóstico 

reservado, quando está muito consciente e conhecedor do seu estado/doença e quer/manifesta 

vontade de continuar a viver”; “ porque a maioria das vezes que sucedeu INR inapropriada 

apenas têm em conta a PCR, esquecem-se de olhar para a pessoa como um todo…” e 

finalmente referem que doentes “sem viabilidade muitas vezes são reanimados”. 

 

Se já considerou que ocorreu INR inapropriada como manifestou a sua opinião 
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Gráfico 13 – Distribuição da amostra de acordo com manifestação de opinião perante INR inapropriada (ronda 

1) 
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Dos peritos que afirmaram que já consideraram uma INR inapropriada (n=12, 34,5% 

da amostra) quando inquiridos sobre como manifestaram a sua opinião percebemos que existe 

alto grau de concordância (100%, n=12) pois quando em desacordo com uma decisão 

inapropriada foram activos na sua posição fundamentada, pois todos responderam 

negativamente à afirmação colocada “não dez nada, porque não se sente responsável pela 

tomada de decisão”, demonstrando que efectivamente se sentem responsáveis pela tomada de 

decisão, principalmente quando inapropriada. 

No que compete aos restantes itens percebemos que ocorreu uma dispersão 

homogênea do grupo. Apenas 1 elemento referiu ser objector de consciência (8,3%). Um 

outro elemento referiu ter comunicado com o médico assistente para manifestar a sua opinião 

desfavorável à INR.  

  

Considera benéfica a INR 
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Gráfico 14 – Distribuição da amostra de acordo com benefício da INR (ronda 1) 
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É unânime a opinião dos peritos contribuindo para o consenso total do grupo. Todos 

consideram benéfica a INR 

 

Quais os benefícios da INR 

A totalidade da amostra respondeu a esta questão apontando os seguintes benefícios da 

INR: 

- Decisão atempada/ponderada pela equipa cuidadora: “não criar falsas expectativas sobre o 

prognóstico do doente”; “…em situação de emergência, em que nem sempre é fácil a decisão 

de não reanimação”; “preparar todos os elementos envolvidos para a evolução futura da 

situação”; 

- Evita sofrimento/dor do doente/família: “prolongamento desnecessário de situações penosas 

e irreversíveis”; “não fazer sofrer mais doentes sem viabilidade”; “não reanimação de doentes 

que não se conhecem, protelando frequentemente um fim previsto, condicionando 

prolongamento do sofrimento do doente e família”; “diminuir o sofrimento do individuo e 

família”; “porque alivia o sofrimento do doente e da família quando a sua qualidade de vida é 

fortemente assolada”; “evitar a dor e o sofrimento prolongado”; 

- Evita medidas desproporcionadas/adequada intervenção paliativa: “…evitamos 

encarniçamento terapêutico”; “fornecer cuidados mais adequados ao doente (privilegiar 

cuidados de conforto e evitar medidas agressivas em situação de emergência…”; “beneficio 

na qualidade e dignificação da fase terminal do doente com mínimo de agressão”; “não 

submeter o doente a técnicas invasivas, que muitas vezes apenas prolongam o sofrimento do 

doente, não proporcionando qualidade de vida e não tendo em conta a dignidade do doente”; 
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“poupa o doente a técnicas dolorosas e intervenções cujo risco/beneficio é desvantajoso para o 

bem-estar do doente/família”; “…não sujeitando o doente a tratamentos e técnicas invasivas e 

dolorosas que não constituem uma melhoria no seu estado de saúde”; “permite uma adequada 

intervenção paliativa ao doente, evitando medidas desproporcionadas e fúteis”;   

- Guideline de cuidados partilhada pela equipa multidisciplinar: “a indicação de forma escrita 

é um formulário essencial nos processos dos doentes na medida em que quando ocorre PCR 

não é o médico de urgência a decidir quanto a essa decisão, mas sim a equipa médica que 

conhece e segue o doente”; “sabemos quando e como actuar…”; “porque permite que outros 

elementos não pertencentes à equipa que presta cuidados directos ao doente e que são 

chamados na ausência destes decidam e ajam mais correctamente com a abordagem que tem 

sido feita ao doente até aquele momento”; “permite melhor dirigir, organizar e objectivar os 

cuidados prestados ao doente”; “…para os profissionais é um guide-line que salvaguarda o 

nosso desempenho nestas situações”;  

- Dignidade no fim de vida/respeito pela vontade e autonomia do doente/qualidade na morte: 

“evitar prolongamento da vida quer quando o doente a deseje (e tenha expresso 

explicitamente), quer quando a qualidade de vida não possa melhorar”; “qualidade na morte, 

aumento do conforto…”; “cumprir a vontade da pessoa…”; “os benefícios são para o próprio 

doente e família, pois só desta forma se respeita a individualidade de cada um…”; “os doentes 

têm o direito de não sofrer quando não há mais nada a oferecer”; “…direccionar os cuidados 

para a promoção de bem-estar/conforto do doente. Pode ajudar a família na 

aceitação/acompanhamento do doente na fase terminal”. 
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Alguma vez considerou que um doente terminal sem indicação para NR deveria ter essa 

indicação 

82,9%

17,1%

Sim 

Não

 

Gráfico 15 – Distribuição da amostra perante situação da pessoa em estado terminal sem INR (ronda 1) 

Pelos resultados obtidos nesta pergunta evidencia-se o consenso do grupo, indicando 

alto grau de concordância (82,9%, n=29) tendo em conta que já considerou que um doente 

terminal sem indicação para NR deveria ter essa indicação.  

Os motivos que contribuem para a dificuldade da implementação da INR serão 

analisados posteriormente. 
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Se alguma vez considerou que um doente terminal sem indicação para NR deveria ter 

essa indicação como manifestou a sua opinião 
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Gráfico 16 – Distribuição da amostra de acordo com manifestação de opinião perante uma pessoa em estado 

terminal sem INR (ronda 1) 

Dos 29 (82,9%) peritos que consideraram que uma pessoa em estado terminal sem 

INR deveria ter essa indicação, 18 deles (62,1%) comunicam com a equipa de enfermagem 

para manifestar a sua opinião. De salientar que nenhum elemento do grupo referiu ter sido 

objector de consciência na situação descrita na questão colocada. Apenas 1 elemento (3,4%) 

refere não se sentir responsável pela tomada de decisão  

 

 

 

 



 

    125 

Alguma vez se deparou com medidas terapêuticas desproporcionadas perante um 

doente terminal com INR 

97,1%

2,9%

Sim 

Não

 

Gráfico 17 – Distribuição da amostra perante medidas terapêuticas desproporcionadas numa pessoa em estado 

terminal com INR (ronda 1) 

Nesta questão é obtido alto grau de concordância do grupo de peritos pois 97,1% 

(n=34) considera que já se deparou com medidas terapêuticas desproporcionadas aplicadas ao 

doente terminal apesar da INR. Apenas 1 inquirido (2,9%) diz nunca se ter deparado com a 

situação descrita na questão. 
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Quais as medidas que considera desproporcionadas mais frequentes num doente 

terminal com INR 
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Gráfico 18 – Distribuição da amostra de acordo com as medidas desproporcionadas mais frequentes numa pessoa 

em estado terminal com INR (ronda 1) 

Dos 34 peritos que se depararam com medidas terapêuticas desproporcionadas numa 

pessoa em estado terminal com INR, 32 elementos (94,1%) indicam as técnicas invasivas 

como as medidas desproporcionadas mais frequentes, seguido dos meios de diagnóstico 

73,5% (n=25).  
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Acha que a sua atitude alguma vez se alterou perante um doente com INR 

28,6%

71,4%

Sim

Não

 

Gráfico 19 – Distribuição da amostra de acordo com alteração de atitude perante doente com INR (ronda 1) 

Nesta questão percebemos que a maioria (71,4%, n=25) dos peritos inquiridos 

assumem que a sua atitude não se alterou perante o doente com INR, ao passo que 10 peritos 

(28,6%) dizem que a sua atitude se alterou, indicando que: “teve dificuldades na paragem de 

medidas terapêuticas ou mesmo outras como colocação de SNG”; “abrindo excepções a nível 

de alimentação”; “promovo mais privacidade, permito preferências, valorizo conforto, 

promovo presença da família, permitindo o seu envolvimento no cuidado”; “evito técnicas 

invasivas e dolorosas, como punções, ENG…”; “reflectindo sobre até que ponto se deverá ir 

na marcha diagnóstica/terapêutica”. 
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Qual a sua atitude perante um doente com INR 
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Gráfico 20 – Distribuição da amostra de acordo com atitude perante doente com INR (ronda 1) 

A principal atitude referida pelo grupo perante uma pessoa em estado terminal é 

prestar cuidados de conforto as vezes necessárias (80%, n=28), seguida da satisfação das 

necessidades sentidas pelo doente (71,4%, n=25), a totalidade da amostra (35 peritos) assume 

não prestar os “cuidados mínimos”. De salientar que um inquirido (2,9%) refere evitar 

conversar com o doente, não facilitando o esclarecimento de dúvidas por parte do doente. 
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Alguma vez evitou/ocultou a informação à pessoa com INR, quando esta questiona sobre 

o seu estado clínico 

 

Ocultou/evitou informação ao 

doente com INR Total 

Sim Não 

Categoria profissional 
Médico 4 9 13 

Enfermeiro 13 9 22 

Total 17 18 35 

Quadro 5 – Distribuição da amostra de acordo com categoria profissional/ocultação de informação à pessoa com 

INR, quando esta questiona sobre o seu estado clinico (ronda 1) 

Analisando os resultados percebemos que  18 dos inquiridos (51,4%) refere não ter 

evitado/ocultado informação à pessoa com INR quando esta o questiona sobre o seu estado 

clínico. No entanto 48,6% refere já ter evitado/ocultado esse tipo de informação. 

 

Alguma vez 

evitou/ocultou 
Total 

Sim Não 

Motivos 

Porque considerou ser o melhor para o doente 7 7 14 

Por vontade da família contribuindo para a conspiração do silêncio 5 0 5 

Porque não se sentia à vontade para falar com o doente sobre INR 4 0 4 

Outro 4 2 6 

Quadro 6 – Distribuição da amostra de acordo com motivos porque ocultou ou evitou/ocultação de informação à 

pessoa com INR, quando esta questiona sobre o seu estado clinico (ronda 1) 
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Quando inquiridos sobre os motivos da atitude de evitar/ocultar a informação à pessoa 

com INR, ou então optar por partilhar essa informação quando o doente questiona sobre o seu 

estado clínico (responderam 26 peritos), evidencia-se que apesar da diferente atitude, referem 

terem adoptado essa atitude pois consideraram ser o melhor para o doente. A referir que 6 

elementos indicam ainda outros motivos para a sua atitude: “grande maioria dos doentes que 

assisti não tinha capacidade de compreensão da situação e os que tiveram foi um processo 

doloroso para mim e para o doente”; “por não ter tempo suficiente para explicar de forma 

cuidada, não querendo deixar o doente só”; “nunca me deparei com tal situação”; “porque o 

doente ainda não tinha conhecimento da INR/situação terminal” e “porque não participei na 

decisão de NR”. 

Como actua quando o doente não tem conhecimento da decisão de NR 
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Gráfico 21 – Distribuição da amostra de acordo com atitude perante doente sem conhecimento da INR (ronda 1) 
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No que compete à posição que o grupo adopta perante um doente que não tem 

conhecimento da NR é visível no gráfico apresentado que nenhum dos peritos assume a 

responsabilidade de comunicar ao doente a decisão no entanto não evita falar com o doente, 

optando por não falar apenas sobre o assunto com o doente, ou então solicitar ao médico 

assistente para que este comunique a decisão ao doente.  

 

Com que frequência costuma falar com o doente sobre INR 
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Gráfico 22 – Distribuição da amostra de acordo com frequência de diálogo sobre INR com o doente (ronda 1) 

É assumido pelos peritos que raramente costumam falar com os seus doentes terminais 

sobre INR (62,9%, n=22). 
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Alguma vez enfrentou problemas judiciais devido a uma INR 

A totalidade da amostra afirmou nunca ter enfrentado problemas judiciais relacionados 

com INR. 

 

Considera que o processo de decisão de NR respeita a dignidade e autonomia do doente 

e é eticamente correcto 

74,3%

22,9%

Sim

Não

 

Gráfico 23 – Distribuição da amostra de acordo com opinião sobre o processo de decisão de NR (ronda 1) 

Foi obtido consenso do grupo relativamente a esta questão pois 74,3% (n=26) 

respondeu afirmativamente, considerando portanto que o processo de decisão de NR respeita 

a dignidade e autonomia do doente e é eticamente correcto. 
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Porque considera que o processo de decisão de NR respeita a dignidade e autonomia do 

doente e é eticamente correcto  

Dos 26 peritos que afirmaram que o processo de decisão de NR respeita a dignidade e 

autonomia do doente e é eticamente correcto, 12 justificaram a sua posição argumentando que 

“a decisão de não reanimação é nas situações terminais e de agonia uma forma de dignidade e 

respeito para com o doente, que visa o conforto para o mesmo. A INR é sinónimo de não 

incrementar medidas de encarniçamento terapêutico e diagnóstico e nesse sentido parece-me 

totalmente ético”; trata-se de uma “decisão tomada a favor do doente, para seu bem”; porque 

“prolongar o sofrimento do doente é desrespeitá-lo”; “porque a decisão de não reanimação 

não é não implementar cuidados, mas sim adaptar os cuidados certos à pessoa em questão, 

não prolongando situações impossíveis de reverter”; “evita excessos pelos profissionais de 

saúde e crenças aos familiares e doente qua não poderão ser concretizados. Em relação à 

autonomia do doente é difícil responder, já que em grande percentagem de casos essa 

autonomia não é tida em conta”; “se o doente for envolvido no processo de decisão, 

devidamente informado e esclarecidas as dúvidas”; “porque evita a tomada de medidas 

invasivas e dolorosas e não prolonga o sofrimento do doente”. “porque deve respeitar-se a 

decisão do doente”. 

 

Porque considera que o processo de decisão de NR não respeita a dignidade e autonomia 

do doente e não é eticamente correcto  

Dos 9 peritos que declararam que o processo de decisão de NR não respeita a 

dignidade e autonomia do doente e não é eticamente correcto, 6 deles argumentaram a sua 

resposta indicando que “não tem em conta a escolha livre de um doente para aceitar ou 
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recusar uma intervenção e muitas vezes não é correctamente informada”, “porque não envolve 

a equipa multidisciplinar”, “há falta de comunicação/partilha de informação no momento da 

decisão. Evita-se INR porque num hospital de agudos um doente terminal é um doente 

incurável, provoca frustração, sentimento de falha por parte de quem cuida. Recusa em aceitar 

a morte/terminalidade da vida. Não respeita a dignidade”; “raramente o doente tem 

conhecimento da INR”; “muitas vezes o doente/família não são envolvidos na tomada de 

decisão” e “porque muitas vezes deveria ser implementado e não é, ou quando é inicia-se 

manobras na mesma”. 

 

Considera que existem dificuldades na implementação da INR 

97,1%

2,9%

Sim

Não

 

Gráfico 24 – Distribuição da amostra de acordo com existência de dificuldades na implementação da INR (ronda 

1) 

É inquestionável o elevado grau de concordância do grupo nesta questão, pois 

praticamente a totalidade da amostra considera que existem dificuldades na implementação da 
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INR (97,1%, n=34), contrapondo com o único elemento que refere não existirem dificuldades 

na implementação da INR.  

O mesmo número de elementos que considera haver dificuldades na implementação da 

INR (97,1%, n=34) refere ocorrerem medidas terapêuticas desproporcionadas em doentes 

terminais apesar da INR. 

 

Se considera que existem dificuldades na implementação da INR, quais as dificuldades 

Após a análise da questão anterior, 34 peritos concordam que efectivamente existem 

dificuldades na implementação da INR, e quando inquiridos sobre quais são os principais 

motivos na sua opinião, 31 responderam na questão em aberto.  

Das respostas obtidas nesta questão é possível compilar as principais dificuldades na 

implementação da INR, indicadas pelos peritos inquiridos: 

- Assumir a decisão e “escrevê-la: “a dificuldade não passa muitas vezes pela tomada de 

decisão, mas na maioria dos casos por assumi-la e expô-la de forma escrita”; “nem sempre 

essas decisões são tomadas/escritas pelo médico que segue mais o doente, ou mesmo a equipa 

que segue o doente. Por vezes essa decisão até é tomada em cuidados intensivos mas não 

documentadas, gerando sempre falsas expectativas no doente/família”; “dificuldade em 

assumir essa decisão…”; “dificuldade por parte dos profissionais em tomarem essa decisão”; 

“medos da equipa em tomar a decisão”; “…pela dificuldade médica em assumir a inexistência 

da cura”; “porque é difícil essa tomada de decisão”; “todos os doentes deviam ter escrito no 

processo, se for esse o caso”;   
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- Desacordo na decisão: “os profissionais de saúde nem sempre estão consciencializados ou 

de acordo com a implementação da decisão de não reanimação”; dificuldade na “aceitação por 

parte de alguns elementos da equipa”; 

- Fraca comunicação/partilha da decisão com a equipa multidisciplinar/decisão unilateral: 

“resistência por parte dos profissionais de saúde e negação por parte dos familiares”; “esta 

decisão é tomada pela equipa médica…”; “…falta de comunicação/decisão em equipa…”; 

“equipa médica centrada no curar, independentemente do estado do doente, por vezes levando 

a extremos as medidas terapêuticas, a não inclusão de toda a equipa multidisciplinar no 

processo de decisão de não reanimação…”; 

- Organizacional: “organizacional”; “não existência de um protocolo de actuação e registo 

relativamente à INR, sendo muitas vezes essa informação veiculada de forma oral”; 

“…inexistência de normas institucionais relativamente ao tema…”; 

- Ausência de espaços de discussão sobre o tema: “…ausência de discussão do tema intra-

serviço/intra-equipa”;  

- Éticas, legais e morais: “a dificuldade é por serem homens a decidir a vida de homens”; 

“éticas, legais e até morais por vezes”; “pelos dilemas éticos que são envolvidos, pela 

dificuldade ainda patente presentemente em encarar/falar da morte…” “…pela dificuldade 

médica em assumir a inexistência da cura”; “porque os profissionais não sabem gerir os seus 

sentimentos face à INR, o que leva muitas vezes a não implementação”; 

- Pouco envolvimento do doente/família: “pouco envolvimento do doente/família nos 

cuidados evitando falar sobre a situação terminal”; “…dificuldade em discutir o assunto com 

o doente e família”; “…dificuldade em assumir a decisão de INR perante os próprios doentes 
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(quando estão conscientes para tal) e a família”; “dificuldade em assumir a decisão, em falar 

com o doente e família…”; 

- Falta de formação académica: “falta de formação em cuidados paliativos…”; “falta de 

conhecimentos sobre cuidados paliativos”. 

 

3.1.2 Análise dos dados da ronda 2 

Na segunda ronda foram mantidos os membros do painel, inquirindo os elementos que 

haviam respondido ao primeiro questionário - ronda 1- respondendo 32 peritos, o que 

corresponde a uma taxa de adesão de 91,4%. 

O questionário relativo a esta segunda ronda teve por base os resultados obtidos na 

ronda anterior. Neste contexto, emergiram 10 questões reformuladas do questionário anterior, 

na expectativa de obtenção de consenso dos peritos.  

Foi solicitado aos inquiridos que perante o feedback dos resultados (obtidos na ronda 

anterior) respondessem às questões apresentadas manifestando o seu grau de concordância 

através de uma escala de Likert de 5 pontos (1 a 5 entre os diferenciais semânticos: Discordo 

totalmente/não concordo parcialmente/indiferente-não tenho opinião/ concordo 

parcialmente/Concordo totalmente). 
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Definição de INR: 

 Frequência % 

Não concordo parcialmente 2 6,3 

Concordo parcialmente 5 15,6 

Concordo totalmente 25 78,1 

Total 32 100,0 

Média 4,66 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,787 

Quadro 7 – Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre definição de INR (ronda 2) 

Existe consenso fraco entre os inquiridos uma vez que as medidas de tendência central 

média, moda e mediana ≥4 e o desvio-padrão ˃0,70. Desta forma podemos afirmar que existe 

consenso dos peritos relativamente à definição de indicação de não reanimação, que emergiu 

da opinião dos inquiridos: “(decisão prévia à PCR) consiste numa decisão consciente e 

ponderada, informada e partilhada pela equipa multidisciplinar, de NR um doente sem 

critérios (com doenças incuráveis e co-morbilidades associadas) para manobras invasivas em 

caso de PCR, não adoptando/incrementando medidas invasivas/agressivas/fúteis na resolução 

da situação clínica/terminal do doente, sem benefício para a sua qualidade de vida (incluindo 

colocação de CVC, EOT ou desfibrilhação); ausência de indicação para medidas de suporte 

básico ou avançado de vida, doente com indicação para medidas de conforto, não devendo 

adoptar medidas que prolonguem a vida”. 
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Que critérios são considerados na decisão de NR: 

Resultante da ronda anterior, foi possível averiguar que os peritos apenas 

consideraram alguns critérios a contemplar na decisão da não reanimação no doente terminal, 

em detrimento de outros critérios. Desta forma, na segunda ronda foi solicitado aos peritos 

que manifestassem a sua opinião sobre a concordância da decisão de NR sendo resultante da 

combinação de todos os critérios e não apenas da doença terminal, prognóstico da doença e 

co-morbilidades associadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância da combinação de critérios na decisão 

de NR (ronda 2) 

Tendo em conta os valores apresentados é possível aferir o consenso dos inquiridos 

uma vez que 90,7% (n= 29) dos peritos concorda com a combinação de todos os critérios a 

considerar no momento da decisão da NR da pessoa em situação terminal. É possível ainda 

 Frequência % 

Não concordo parcialmente 2 6,3 

Não tenho opinião/Indiferente 1 3,1 

Concordo parcialmente 7 21,9 

Concordo totalmente 22 68,8 

Total 32 100,0 

Média 4,53 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,842 
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concluir que existe consenso fraco entre os peritos uma vez que as medidas de tendência 

central média, moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ˃0,70. 

 

Quando é tomada a decisão de NR 

Nesta ronda os peritos foram inquiridos sobre qual deveria ser o momento da decisão 

de NR da pessoa em estado terminal, foi-lhes pedido que manifestassem a sua opinião 

referente à afirmação “A decisão de NR deve ser na fase terminal e não na fase agónica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre o momento de decisão de não 

reanimação da pessoa em estado terminal (ronda 2) 

É possível aferir o consenso dos peritos inquiridos pois 96,9% (n= 31) concordam que 

a decisão de NR deve ocorrer na fase terminal e não na fase agónica da doença. Trata-se de 

um consenso forte pois as medidas de tendência central média, moda e mediana são ≥4 e o 

desvio-padrão ≤0,70. 

 Frequência % 

Não tenho opinião/Indiferente 1 3,1 

Concordo parcialmente 9 28,1 

Concordo totalmente 22 68,8 

Total 32 100,0 

Média 4,66 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,545 
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Quem decide a NR 

Dos resultados obtidos na ronda anterior aferiu-se que quem decide a NR é o médico. 

Nesta ronda os peritos foram questionados se consideram que deveria ser a equipa 

multidisciplinar a decidir e não unicamente o médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância da equipa multidisciplinar ser a 

decisora da INR (ronda 2) 

É possível aferir o consenso dos peritos inquiridos pois 93,8% (n=30) considera que a 

decisão de NR deve ser da responsabilidade da equipa multidisciplinar e não exclusivamente 

do médico assistente. Trata-se de um consenso fraco pois as medidas de tendência central 

média, moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ˃0,70. 

 

 

 Frequência % 

Não concordo totalmente 1 3,1 

Não concordo parcialmente 1 3,1 

Concordo parcialmente 8 25,0 

Concordo totalmente 22 68,8 

Total 32 100,0 

Média 4,53 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,915 
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Quem participa na decisão de NR 

Assumindo o consenso dos peritos considerando que a equipa multidisciplinar é quem 

deve decidir a NR do doente terminal, os peritos foram inquiridos sobre a sua opinião no que 

compete à co-participação do doente/família respeitando a sua vontade e poder de decisão na 

NR perante a sua situação terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 - Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre a co-participação do 

doente/família na decisão de NR (ronda 2) 

 

Apesar de na questão anterior 2 peritos discordarem do facto da decisão de NR estar a 

cargo da equipa multidisciplinar, nesta questão concordam com que a equipa multidisciplinar 

seja responsável pela decisão da NR doente terminal. 

É possível aferir o consenso dos peritos pois a totalidade dos inquiridos afirma 

concordar com a participação do doente/família na NR a par da decisão da equipa 

 Frequência % 

Concordo parcialmente 21 65,6 

Concordo totalmente 11 34,4 

Total 32 100,0 

Média 4,34 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desvio-padrão 0,483 
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multidisciplinar. Trata-se ainda de um consenso forte pois as medidas de tendência central 

média, moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ≤0,70. 

 

Participação do enfermeiro da decisão de NR do doente terminal 

Nesta ronda foi apresentada a afirmação aos peritos “O enfermeiro deve participar na 

decisão de NR “porque é um dos elementos integrantes da equipa multidisciplinar que cuida 

do doente, frequentemente, com um contacto mais permanente e mais presente estando por 

isso habilitado a uma maior proximidade com o doente e familiares e uma maior partilha das 

vontades, receios e dúvidas destes”, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 - Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre a participação do enfermeiro na 

decisão de NR (ronda 2) 

Dois peritos discordam da participação do enfermeiro na decisão de NR, apesar de este 

ser um dos elementos da equipa multidisciplinar, no entanto existe consenso entre os 

inquiridos, ou seja, concordam com a participação do enfermeiro na decisão de NR do doente 

 Frequência % 

Não concordo totalmente 2 6,3 

Concordo parcialmente 6 18,8 

Concordo totalmente 24 75,0 

Total 32 100,0 

Média 4,56 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 1,014 
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terminal (93,8%, n=30), pois é um dos “elementos integrantes da equipa multidisciplinar que 

cuida dos doente, frequentemente, com um contacto mais permanente e mais presente estando 

por isso habilitado a uma maior proximidade com o doente e familiares e uma maior partilha 

das vontades, receios e dúvidas destes”, trata-se no entanto de um consenso fraco pois as 

medidas de tendência central média, moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ˃0,70. 

Quando inquiridos sobre a sua opinião relativa à afirmação “a optimização da 

participação do enfermeiro deve ocorrer na reavaliação da INR pois ele fornece “informação 

acerca de contacto social, autonomia, dor, sofrimento” do doente, fornece “informações 

resultantes do contacto próximo”, contribui de forma “indirecta, em diálogo com alguns 

médicos do serviço”, com “discussões interpares” “discutindo a situação com a equipa 

médica” e ainda “dando conforto ao doente e família”, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 - Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre a optimização da participação 

do enfermeiro na reavaliação da INR (ronda 2) 

 Frequência % 

Não concordo totalmente 2 6,3 

Não tenho opinião/Indiferente 1 3,1 

Concordo parcialmente 7 21,9 

Concordo totalmente 22 68,8 

Total 32 100,0 

Média 4,47 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 1,047 
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Foi obtido consenso uma vez que 90,7% (n=29) dos peritos inquiridos concorda com a 

participação do enfermeiro na reavaliação da INR, optimizando desta forma a sua 

participação, trata-se no entanto de um consenso fraco pois as medidas de tendência central 

média, moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ˃0,70. 

 

De que forma é participada a INR  

Perante os resultados obtidos na ronda anterior percebeu-se a discrepância entre os 

peritos pois o estudo foi aplicado a dois serviços de medicina distintos, onde também os 

métodos de trabalho são diferentes, no entanto nesta ronda os peritos forma inquiridos sobre a 

sua opinião individual relativa à afirmação “a participação da INR deve ser de forma escrita, 

no processo clínico do doente, em impresso próprio com indicação de limitações terapêuticas, 

e não de forma verbal”, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 14 - Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre a forma de participação da INR 

(ronda 2) 

 Frequência % 

Concordo parcialmente 1 3,1 

Concordo totalmente 31 96,9 

Total 32 100,0 

Média 4,97 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,177 
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A totalidade dos peritos inquiridos concorda que a participação da INR deve ser 

comunicada de forma escrita, no processo clínico do doente, em impresso próprio com 

indicação de limitações terapêuticas, e não de forma verbal. É possível ainda afirmar que se 

trata de um consenso forte pois as medidas de tendência central média, moda e mediana são 

≥4 e o desvio-padrão ≤0,70. 

Alguma vez considerou inapropriada uma INR 

Na ronda anterior, a maioria (65,7%, n=23) dos peritos considerou que não ocorria 

reavaliação da INR dos doentes terminais no seu serviço, no entanto, o mesmo número de 

peritos afirmou nunca ter considerado alguma INR inapropriada, nesta ronda pretendeu-se 

esclarecer esta questão. 

Os peritos foram agora inquiridos se concordavam que deveria ocorrer reavaliação da 

INR de forma a evitar INR inapropriadas, obtendo-se os seguintes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 15 - Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre a reavaliação da INR de forma a 

evitar INR inapropriadas (ronda 2) 

 Frequência % 

Não concordo parcialmente 1 3,1 

Concordo parcialmente 8 25,0 

Concordo totalmente 23 71,9 

Total 32 100,0 

Média 4,66 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,653 
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É possível aferir o consenso entre os peritos pois 96,9% (n=31) concordam com a 

afirmação apresentada. Trata-se de um consenso forte pois as medidas de tendência central 

média, moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ≤0,70. 

Espaços de reflexão acerca da NR de doentes terminais 

No decorrer do estudo e no contacto directo com os peritos inquiridos foi possível 

averiguar que a temática da não reanimação de doentes terminais ainda suscita muitas dúvidas 

éticas e profissionais e neste contexto surge uma nova questão nesta ronda, objectivando 

compilar as opiniões dos peritos deste estudo. Foi-lhes solicitado a manifestação da sua 

opinião sobre a necessidade da criação de novos espaços de reflexão acerca do processo de 

decisão da INR, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 16 - Distribuição da amostra de acordo com grau de concordância sobre a necessidade de existência de 

espaços de reflexão acerca da NR de doentes terminais (ronda 2) 

 Frequência % 

Não concordo totalmente 1 3,1 

Não tenho opinião/Indiferente 3 9,4 

Concordo parcialmente 3 9,4 

Concordo totalmente 25 78,1 

Total 32 100,0 

Média 4,59 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desvio-padrão 0,911 
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Existe consenso entre os inquiridos uma vez que 87,5% (n=28) afirmam concordar 

com a necessidade da criação de novos espaços de reflexão acerca do processo de decisão da 

INR, no entanto trata-se de um consenso fraco pois as medidas de tendência central média, 

moda e mediana são ≥4 e o desvio-padrão ˃0,70. 

Junto dos peritos inquiridos foi possível identificar a existência de uma equipa de 

cuidados paliativos na instituição onde foram aplicados os questionários. E conhecendo o 

protocolo de referenciação do doente paliativo, surgem questões de forma a conhecer este 

processo. 

 

Tem conhecimento da equipa de cuidados paliativos neste hospital? 

Todos os elementos inquiridos referem ter conhecimento da existência da equipa de 

cuidados paliativos na sua instituição.  

Considera pedir colaboração da equipa de cuidados paliativos para controlo 

sintomático?  

 Frequência % 

Sim 29 90,6 

Não 3 9,4 

Total 32 100,0 

 

Quadro 17 – Distribuição da amostra de acordo com pedido de colaboração da equipa de CP (ronda 2) 

É possível aferir consenso entre os inquiridos pois 90,6% (n=29) considera pedir 

colaboração da equipa de cuidados paliativos independentemente do protocolo de 

referenciação. 
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Estes 29 peritos consideram pedir colaboração da equipa de cuidados paliativos para 

controlo sintomático, nomeadamente para “controlo dor”, “dispneia, secreções não 

controladas”, “apoio no processo de luto”, ”apoio psicológico à família e doente”, porque o 

“doente é previamente seguido” pela equipa de cuidados paliativos, “optimização 

terapêutica”, “doentes que manifestem agitação psicomotora”, “doentes com dor e doença 

crónicas”, “doente em fase agónica”. 

Os três peritos que consideram não solicitar colaboração da equipa de cuidados 

paliativos indicam, “ter relação diária com o doente e conhecimento detalhado da situação…” 

assumindo-se capaz de “…fazer o controlo sintomático”, “uma vez que o protocolo neste 

serviço é que a referida equipa seja chamada a intervir pelo médico assistente do doente, 

apesar de não concordar com esta directriz”, como principais motivos.  

Com que frequência contacta a equipa de cuidados paliativos?  

Compilando as respostas obtidas nesta questão obtemos os seguintes resultados: 

 Frequência % 

Nunca 9 28,1 

Raramente 9 28,1 

Sempre que necessário 9 28,1 

Menos que o desejável 1 3,1 

É a equipa médica que contacta 3 9,4 

Não respondeu/não sabe 1 3,1 

Total 32 100 

Quadro 18 – Distribuição da amostra de acordo com frequência do pedido de colaboração da equipa de CP 

(ronda 2) 
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Percebemos que a equipa de cuidados paliativos não é tão solicitada quanto o 

desejável, pois 19 respostas são de “nunca”, “raramente” e “menos que o desejável”. 

Existem barreiras que dificultam o pedido de colaboração da equipa de cuidados 

paliativos? 

 Frequência % 

Sim 22 68,8 

Não 10 31,3 

Total 32 100,0 

Quadro 19 – Distribuição da amostra de acordo com existência de barreiras no pedido de colaboração da equipa 

de CP (ronda 2) 

Quando inquiridos sobre a existência de barreiras que dificultem o pedido de 

colaboração da equipa de cuidados paliativos, 22 peritos (68,8%) afirmam existirem barreiras, 

contribuindo para o consenso do grupo. 

Estes 22 peritos inquiridos sobre quais os motivos ou quais as barreiras que 

contribuem para essa dificuldade, indicam “o desconhecimento da filosofia dos cuidados 

paliativos e concepções pessoais sobre vida/morte dos próprios profissionais”, “o facto de a 

colaboração desta equipa ser feita só pela equipa médica e desconhecimento de alguns 

elementos relativamente à existência desta equipa”, “a falta de comunicação entre a equipa 

multidisciplinar sobre a temática e quais as acções a serem tomadas”, ”a inexistência da 

participação da equipa multidisciplinar na decisão de INR”, “a equipa médica considera 

muitas vezes dispensável”, “esperar em primeiro lugar pela decisão médica”, “o contacto com 

a equipa de cuidados paliativos é realizado pela equipa médica sendo que por vezes, encontra-
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se alguma relutância por parte destes, em pedir esta colaboração”, “renitência médica por 

egoísmo terapêutico” e finalmente “ainda alguma relutância demonstrada pela equipa médica 

em valorizar o papel fundamental desempenhado pela equipa de cuidados paliativos”.    

 

3.2 Discussão dos resultados 

 

Os conhecimentos que emergem da discussão de resultados descendem de um 

processo de análise dos dados do estudo produzido e da teoria do quadro de referência. A 

discussão deve ser realizada no sentido de responder aos problemas de investigação e de 

alcançar os objectivos e finalidades delineadas inicialmente
250

.  

Tendo em conta o desenho de estudo efectuado, procedeu-se a uma síntese e 

apreciação crítica dos resultados, confrontando-os entre si e com o constructo teórico, 

tentando evidenciar os seus significados e implicações mais relevantes.

Após a aplicação do questionário na primeira ronda, verificou-se que os 35 peritos que 

colaboraram no estudo tinham uma média de idade de 31anos, tratando-se portanto de uma 

equipa de profissionais jovem, em que 22 elementos são enfermeiros e 13 são médicos a 

exercer funções nos serviços de medicina da instituição onde o estudo foi aplicado. A amostra 

é maioritariamente feminina (88,6%, n=31). Os peritos da amostra têm uma média de 10 anos 

de exercício profissional, sendo o mínimo de 2 anos de experiência profissional e o máximo 

de 30 anos, o que vai ao encontro dos critérios de selecção de peritos definidos no estudo.  

Tendo em conta os critérios de selecção da amostra definidos, a totalidade assumiu a 

pontuação mínima de 5 pontos para inclusão no estudo (pelo menos 2 anos de experiência 
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profissional no serviço de medicina e pelo menos a mesma experiência no cuidado a doentes 

terminais), 11 peritos reuniram 8 pontos (acrescentando o critério da formação académica em 

cuidados paliativos) e 18 peritos reuniram 8 pontos reunindo os critérios da experiência na 

área de cuidados paliativos/ter exercido ou a exercer funções em serviço de internamento de 

doentes paliativos, podemos ainda constatar que apenas 6 peritos reuniram 11 pontos 

(contemplando todos os critérios de selecção definidos).  

Percebemos pelos dados que 34,3% (n=12) da amostra tem formação académica em 

cuidados paliativos, tratando-se portanto de peritos com reduzido grau académico de 

formação em cuidados paliativos.  

Caracterizada a amostra, segue-se a discussão dos resultados no que compete ao 

processo de decisão de não reanimação do doente terminal. 

Definição de INR 

Resultante da compilação das respostas dos peritos aferiu-se uma possível definição de 

INR que foi aceite pelo grupo, entendendo por indicação de não reanimação “(decisão prévia 

à PCR) consiste numa decisão consciente e ponderada, informada e partilhada pela equipa 

multidisciplinar, de NR um doente sem critérios (com doenças incuráveis e co-morbilidades 

associadas) para manobras invasivas em caso de PCR, não adoptando/incrementando medidas 

invasivas/agressivas/fúteis na resolução da situação clínica/terminal do doente, sem benefício 

para a sua qualidade de vida (incluindo colocação de CVC, EOT ou desfibrilhação); ausência 

de indicação para medidas de suporte básico ou avançado de vida, doente com indicação para 

medidas de conforto, não devendo adoptar medidas que prolonguem a vida”. 
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World Health Organization - A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older 

Persons. Japan: WHO, 2004 

Esta formulação, definida a partir dos dados da 1ª ronda e aceite pelos sujeitos do 

estudo, que vai ao encontro ao que é descrito pela OMS que indica que a INR é uma 

orientação que recomenda a não realização de manobras de reanimação invasivas em caso de 

paragem cardio-respiratória, em doentes com doença grave, aguda ou crónica, 

presumivelmente irreversível. Consiste numa directiva baseada na premissa em que o doente 

provavelmente preferiria morrer a viver com a qualidade de vida disponível após RCR, que é 

esperada ser pior do que anteriormente. Nestas circunstâncias, o doente tem o direito a não ser 

reanimado
251

.  

 

Critérios de decisão de não reanimação 

Dos resultados da primeira ronda, os peritos apontam como principais critérios de 

decisão de não reanimação, padecer de doença terminal (97,1%, n=34) seguido do 

prognóstico da doença (82,9%, n=29) e ainda as co-morbilidades (74,3%, n=26) associadas à 

condição clínica do doente. No entanto, apenas 2 inquiridos (5,7%) consideraram que a 

decisão de não reanimação resulta de uma análise conjunta de todos os critérios indicados. 

Estes resultados poderão espelhar a realidade da prática dos serviços onde foi aplicado o 

estudo. Na segunda ronda procurou-se apurar se o grupo, apesar da sua prática, considerava a 

combinação de todos os critérios a contemplar no momento da decisão da NR do doente 

terminal, sendo possível averiguar que o grupo foi consensual reflectindo-se na sua 

concordância (90,7%, n= 29).  

Estes resultados demonstram sintonia com o que é descrito na literatura, onde é 

indicado que muitos são os aspectos a serem considerados na tomada de decisão NR, tais 

como a vontade do doente e sua família, a sua situação clínica, bem como o prognóstico de 
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doença terminal, mas também a escassez de recursos terapêuticos curativos. Estudos mostram 

que as INR são mais facilmente adoptadas em presença de má condição de saúde prévia, 

idade avançada, diagnóstico estabelecido de doença crónica sem possibilidade de cura e 

gravidade do estado clínico
252

.   

 

Quando é tomada a decisão 

  Na primeira ronda, as respostas dos inquiridos foram divergentes, quando 

questionados sobre a realidade da sua prática profissional, sendo que 40% (n=14) indica que a 

decisão de não reanimação ocorre na fase terminal da doença, 31% (n=11) afirma que ocorre 

na fase agónica e os restantes referem que ocorrem em ambos os momentos. Os peritos foram 

inquiridos novamente na segunda ronda sobre esta questão, e nesta ronda o grupo foi 

consensual pois 96,9% (n= 31) concordam que a decisão de NR deve ocorrer na fase terminal 

e não na fase agónica da doença, tratando-se portanto de um consenso forte.

Percebemos que a par destes resultados também PALM e FILHO afirmam que a INR 

deve ser tomada quando o doente se encontra em fase terminal, fase esta determinada por 

conhecimentos científicos e exames complementares que demonstrem que a morte próxima é 

previsível e inevitável devido à presença de uma doença incurável
253

, de forma a facilitar as 

decisões de fim-de-vida evitando muitas vezes as situações em que o doente fica incapaz de 

manifestar a sua vontade e a família está sob o stress de impedir a morte do seu familiar. 
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Intervenientes no processo de decisão de NR  

No seu contexto de trabalho o grupo foi consensual (80%, n=28) admitindo que é a 

equipa médica quem tem o poder de decisão da não reanimação do doente terminal e existe 

consenso absoluto (N=35) entre os peritos quando declaram que a equipa de enfermagem não 

decide sobre a não reanimação. Apenas 17,1% (n=6) indicam a equipa multidiscliplinar como 

equipa decisora, ainda verificou-se que consideram que a família (8,6%) tem mais poder de 

decisão do que o próprio doente (5,7%).  

Esta questão foi introduzida na segunda ronda e foi possível aferir o consenso dos 

peritos inquiridos pois 93,8% (n=30) consideram que a decisão de NR deve ser da 

responsabilidade da equipa multidisciplinar e não exclusivamente do médico assistente.  

Podemos afirmar que “a decisão de não reanimar caberá sempre a um Médico 

qualificado pela Carreira Médica e pelos seus conhecimentos sobre o doente crítico após 

análise e discussão com outros membros da equipa”
254

. A decisão é portanto tomada pelo 

médico assistente do doente, após concordância e participação dos outros elementos da equipa 

multidisciplinar
255

. 

Essa decisão só será correctamente adoptada se precedida de conferência e consenso 

dentro de uma equipa multidisciplinar, em acordo com o doente e o seu responsável legal
256

, e 

deve ser consensual entre os elementos da equipa e o doente/família e em nenhum momento, 

unilateral
257

.  



 

    156 
258

 ARAÚJO, Manuel Silva ; ARAÚJO, Rui – Ordem para Não Ressuscitar, In Conselho Nacional de Ética 

para as Ciências da Vida. Tempo de Vida e Tempo de Morte. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros, 

2001 
259

 American Medical Association (AMA) - A Model “Do Not Attempt Resuscitation” Policy, Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations Standards Manual, AMA Guidelines VMC 

Policy #301.45 Medically Ineffective Care, Requests Concerning, 2005. [Acedido a 18 Junho de 2011]. 

Disponível na Internet: http://www.aahpm.org/pdf/dnrpolicy.pdf  
260

PESSINA, Adriano - Bioetica: L’uomo sperimentale. Milão: Bruno Mondadori,1999. ISBN 9788842493617 

Neste estudo trinta e dois peritos (91,4%) apontam a equipa médica com maior 

participação no momento da decisão de não reanimação, no seu contexto de trabalho. Apenas 

oito (22,9%) dos inquiridos afirmam a participação da equipa de enfermagem no processo de 

decisão de não reanimação, a par da decisão da família (22,9%), e o doente ocupa uma 

posição menos participativa neste processo.  

No entanto na segunda ronda os peritos foram consensuais concordando totalmente 

com a participação do doente/família na NR respeitando a sua vontade e poder de decisão 

perante a sua situação terminal a par da decisão da equipa multidisciplinar. 

Para além da equipa que cuida do doente consideramos que ele e a sua família devem 

também ter conhecimento da INR
258

, pois constitui um direito do doente conhecer o seu 

diagnóstico e prognóstico sempre que o desejar e que, segundo a avaliação médica, tenha 

condições para o receber. As pessoas próximas aos doentes devem ser envolvidas nas 

decisões, mesmo quando as suas opiniões não têm qualquer estatuto legal no processo de 

decisão de NR. Os doentes competentes devem indicar quem querem e não querem 

referenciar como elementos envolvidos na tomada de decisão, quando se tornar incapacitado. 

O doente competente tem o direito de recusar que as informações sejam divulgadas para a 

família ou amigos, a sua vontade deve ser respeitada
259

. 

Os desejos, valores e crenças do doente e dos seus familiares deveriam ser analisados 

juntamente com a situação clínica. A inclusão desses pontos visa proteger a autonomia de 

cada ser humano nas suas decisões e evitar os abusos potenciais de um julgamento 

unilateral
260
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  O que acontece muitas vezes é a decisão é feita tardiamente em ocasiões em que o 

doente já se encontra incapacitado pela sua condição ou estado de consciência, 

impossibilitado desta forma, de manifestar a sua vontade/desejos.  

 

Participação do enfermeiro da decisão de não reanimação  

Neste estudo oito peritos (22,9%) afirmaram que a equipa de enfermagem participa na 

decisão de não reanimação. Sobre a forma em que essa participação ocorria, indicaram que o 

enfermeiro “fornece informação acerca de contacto social, autonomia, dor, sofrimento” do 

doente, ainda fornecendo “informações resultantes do contacto próximo”, contribuindo 

também de forma “indirecta, em diálogo com alguns médicos do serviço”, com “discussões 

interpares”, “dando conforto ao doente e família” e finalmente, “discutindo a situação com a 

equipa médica”.  

Estes resultados demonstram a fraca participação da equipa de enfermagem na decisão 

de não reanimação, no entanto, o enfermeiro está numa posição preferencial para identificar, 

facilitar e apoiar as preferências dos doentes na participação da tomada de decisão clínica
261

.  

Apesar de apenas oito peritos afirmarem que, no seu contexto de trabalho, os 

enfermeiros efectivamente participam na decisão de NR o grupo é consensual pois 91,4% 

considera que o enfermeiro deve participar no processo de decisão, apontando como 

principais motivos o facto de o enfermeiro ser o primeiro elemento da equipa que poderá 

conhecer melhor o doente e o seu contexto familiar e social (66,7%, n=22), indicando também 
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que o enfermeiro é o elemento que presta cuidados directos ao doente a par das condições que 

o enfermeiro reúne para que o doente partilhe os sentimentos e vontades mais significativas 

(63,6%, n=21), ainda cinco peritos (15,2%) apontam outras razões para a participação do 

enfermeiro, indicando que este deve participar “porque é um dos elementos integrantes da 

equipa multidisciplinar que cuida do doente, frequentemente, com um contacto mais 

permanente e mais presente estando por isso habilitado a uma maior proximidade com o 

doente e familiares e uma maior partilha das vontades, receios e dúvidas destes”, ainda 

“porque o enfermeiro faz parte da equipa multidisciplinar que toma a decisão”. Na segunda 

ronda foi apresentada esta última razão apontada pelos peritos e dois peritos discordam da 

participação do enfermeiro na decisão de NR, apesar de este ser um dos elementos da equipa 

multidisciplinar, no entanto existe consenso entre os inquiridos pois 93,8% (n=30) considera 

que o enfermeiro deve participar na decisão de NR. 

Os enfermeiros consideram que “mais do que poder, devem participar nessa tomada 

de decisão, porque durante as 24 horas de um dia, enfermeiro e doente relacionam-se de uma 

forma íntima e próxima, o que os pode levar a sentir que embora legalmente não possam 

prescrever, devem eticamente serem ouvidos”
262

. Os enfermeiros são o elemento mais 

próximo, “principalmente nos momentos mais angustiantes”
263

, devendo portanto ser 

envolvidos e representados na discussão sobre a decisão com os familiares
264

. Cabe à equipa 

de enfermagem esclarecer dúvidas, encorajar atitudes positivas; sobretudo com sinceridade e 

disponibilidade
265
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Apesar de serem pouco envolvidos no processo de decisão, os enfermeiros são activos 

neste processo, encorajando o diálogo aberto entre o doente e o médico acerca da 

ressuscitação, muitas vezes minorando o sofrimento. 

A participação do enfermeiro pode ser optimizada e valorizada, apesar de percebermos 

que no momento da decisão a equipa de enfermagem é pouco envolvida, esta pode intervir no 

momento da reavaliação da INR, e neste estudo o grupo é consensual pois concorda (90,7%, 

n=29) com a participação do enfermeiro na reavaliação da INR, contribuindo com 

“informação acerca de contacto social, autonomia, dor, sofrimento” do doente, fornecendo 

“informações resultantes do contacto próximo”, contribuindo de forma “indirecta, em diálogo 

com alguns médicos do serviço”, com “discussões interpares”, “discutindo a situação com a 

equipa médica” e ainda “dando conforto ao doente e família”.  

 

Registo e comunicação da INR  

  Apesar de divergentes na primeira ronda, com base no seu contexto de trabalho, no 

que compete à forma como era feita a participação e o registo da INR, o grupo foi consensual 

(consenso forte) na segunda ronda pois a totalidade dos peritos inquiridos concorda que a 

participação da INR deve ser comunicada de forma escrita, no processo clínico do doente, em 

impresso próprio com indicação de limitações terapêuticas, e não de forma verbal. 

O registo da INR é tão importante como a sua decisão, pois estes dois passos 

complementam-se e permitem que todos os profissionais trabalhem em conformidade e 

parceria
266
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A INR deve estar indicada no processo clínico de forma visível e/ou nas indicações 

terapêuticas
267

 ou em impresso próprio.  

Apesar de alguns hospitais não recorrerem a impressos próprios, importa salientar que 

a informação sobre INR deve constar no processo do doente
268

 e o registo da INR deve 

especificar as razões e a informação acerca da discussão desta com os familiares e/ou os 

doentes
269

. 

A importância do registo da decisão deve-se ao facto de muitas vezes o doente ser 

atendido, em caso de emergência/urgência, por outro médico. Estes casos podem levantar 

dúvidas e estas podem conduzir a que se pratique obstinação terapêutica através da RCR. 

Nestas situações a presença da informação de INR serve como uma orientação
270

. 

A aplicação da INR varia muito entre os médicos. A maioria dos médicos aplica INR 

oralmente pelo que seria interessante investigar porque não registam a INR no diário clínico. 

  Os médicos estão cada vez mais influenciados pelo litígio potencial e, provavelmente, 

o medo de acções legais deve influenciar a decisão em evitar a INR escrita e até em 

reanimar
271

. 

  É sabido que em países que implantaram protocolos de não ressuscitação, a avaliação 

antes e depois da adopção do procedimento mostrou que não houve mudança na indicação 

médica da RCP; a grande diferença é que melhorou muito a comunicação entre a equipa 

médica e a família
272
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  A falta de informações completas no processo clínico do doente, a inexperiência e a 

exigência de um atendimento imediato, formam a tríade de risco para a futilidade terapêutica. 

Nesses casos, a presença de uma INR no diário clinico do doente servirá como uma 

orientação importante
273

. 

Reavaliação da INR  

No contexto de trabalho onde foi aplicado o estudo, a maioria dos peritos (65,7%, 

n=23) considera que não ocorre reavaliação da indicação de não reanimação, os restantes 12 

peritos (34,3%) referem que ocorre reavaliação da indicação de não reanimação, tratando-se 

de um procedimento raro/não frequente. 

A decisão/registo da INR não é sinónimo de abandono do doente. Clinicamente, deve-

se diariamente observar atentamente o doente, pois a responsabilidade de não efectuar 

reanimação é sempre do profissional que atende o doente no momento da PCR. A INR serve 

como uma orientação e não como uma decisão final
274

. A decisão de NR “deverá ser 

comunicada a todos os médicos e enfermeiros envolvidos, registada no processo clínico e 

revista a decisão periodicamente, considerando sempre a sua eventual alteração”
275

. Ou seja, 

esta decisão não é definitiva, tanto o doente como a sua família podem recusá-la e querer 

mudá-la como o médico pode mudar a sua decisão se considerar que ocorreu alteração na 

situação clínica do doente. É por isso imperioso que diariamente as INR sejam renovadas, 
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documentadas e justificadas
276

. A reavaliação deve ser então efectuada de forma ponderada e 

no caso de se considerar que a INR já não deve ser mantida naquele doente esta decisão deve 

ser devidamente justificada por escrito no processo clínico
277

. 

Apesar da maioria dos peritos (65,7%, n=23) considerar que não ocorre reavaliação da 

INR, o mesmo número de peritos afirmou nunca ter considerado alguma INR inapropriada. 

A decisão de INR também pode ser influenciada pela forma como o profissional de 

saúde percebe a morte, pelos seus sentimentos, princípios, valores e crenças. Estes factores 

irão interferir directamente na tomada de decisão, podendo nesse momento ocorrer 

conflitos
278

. Em algumas situações, pode ocorrer conflito entre o doente/família e a equipa 

médica, com ruptura da relação de confiança e a radicalização de posições (autonomia do 

doente versus autonomia médica). Nesta situação, recomenda-se a inclusão de um mediador 

isento com experiência e que detenha o respeito e a consideração de ambos os intervenientes. 

O chefe de serviço, ou ainda a comissão de ética podem conduzir este processo de consenso. 

Maioritariamente, o que ocorre não é perda de confiança, mas sim um problema de 

comunicação. 

Foi possível aferir consenso entre os inquiridos na segunda ronda, sendo que 31 

peritos (96,9%) concordam que deveria ocorrer reavaliação da INR de forma a evitar INR 

inapropriadas.  

  As INR não são definitivas uma vez que se forem instituídas, devem ser reavaliadas 

diariamente, principalmente de acordo com as condições clínicas do doente
279
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Doente terminal sem INR  

Foi possível aferir alto grau de concordância entre os peritos pois 77,1% (n=27) não 

iniciaria manobras de RCR em caso de PCR de um doente terminal, considerando ser o mais 

benéfico para o doente. A totalidade dos médicos inquiridos (n=13) afirma que não iniciava 

manobras de RCR, a par da maioria dos enfermeiros da amostra (n=14).  

No doente terminal, que está em processo de morte, a ressuscitação pode ser fútil, 

cruel e frequentemente prolonga o processo de morte. Infelizmente, não se oferece a muitos 

doentes a opção de morrer de forma mais digna. A RCP deve ser utilizada quando 

propriamente indicada, ou seja quando é viável a recuperação funcional do indivíduo
280

. 

A opinião dos peritos do estudo é unânime, considerando benéfica a INR, no entanto 

82,9% dos peritos inquiridos (n=29) já consideraram que um doente terminal sem INR 

deveria ter essa indicação.  

  As INR visam primordialmente evitar a futilidade terapêutica. Portanto, podem ser 

aplicadas apenas quando existem evidências claras de que não há benefício na tentativa de 

RCP
281

. 

Segundo Hook & Koch, numerosos estudos mostraram a relutância dos profissionais 

de saúde em levantar a questão da ressuscitação com os seus doentes, em parte pelo facto de 

sentirem que estarão a desistir deles, outros por desconforto em questões de vida e morte
282

. 

Praticamente a totalidade da amostra considera que existem dificuldades na 

implementação da INR (97,1%, n=34), contrapondo com um único elemento que refere não 
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existirem dificuldades na implementação da INR. São indicados os principais motivos que 

dificultam a implementação da INR: • assumir a decisão e escrevê-la; • desacordo na decisão; 

• comunicação/partilha da decisão com a equipa multidisciplinar/decisão unilateral; • 

organizacional; • ausência de espaços de discussão sobre o tema; • éticas, legais e morais; • 

pouco envolvimento do doente/família; • falta de formação académica. 

  Já Urban e outros apontam as seguintes dificuldades: -Ausência de conceitos claros 

sobre o significado de futilidade terapêutica e INR; -Risco de diminuir a atenção a outras 

necessidades mínimas do doente; -Dificuldade dos médicos em conversar sobre a morte com 

os doentes e familiares; -Ausência de critérios a serem aplicados em doentes incapazes, sem 

tutores legais; -Ausência de normas em relação às INR; -Diminuir a esperança dos doentes em 

relação ao seu tratamento; -Generalização desse instrumento em nome da autonomia sem 

limites
283

. 

Não existem motivos para retardar a discussão de medidas de limitação de suporte de 

vida perante um doente terminal, pois se cada interveniente envolvido do processo de decisão 

de NR participar, ainda que de forma heterogénea, respeitando cada ponto de vista, é possível 

manter o processo aberto e acessível.  

 

Doente terminal com INR  

A maioria dos peritos inquiridos (71,4%, n=25) assumem que a sua atitude não se 

alterou perante o doente com INR, ao passo que 10 peritos (28,6%) dizem que a sua atitude se 
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alterou, indicando que: “teve dificuldades na paragem de medidas terapêuticas ou mesmo 

outras como colocação de SNG”; “abrindo excepções a nível de alimentação”; promovendo 

“mais privacidade, permito preferências, valorizo conforto, promovo presença da família, 

permitindo o seu envolvimento no cuidado”; “evito técnicas invasivas e dolorosas, como 

punções, ENG…”; “reflectindo sobre até que ponto se deverá ir na marcha 

diagnóstica/terapêutica”. 

Os cuidados ao doente terminal tem por objectivo comum entre a família e equipa de 

saúde visar o conforto e menos sofrimento para o doente, ou seja, nas condutas assumidas 

devem prevalecer o princípio da não-maleficência
284

. Apesar de sabermos que no doente que 

se encontra em fase terminal deve prevalecer a medicina de acompanhamento com o objectivo 

de nesta fase proporcionar o maior conforto e bem-estar ao doente
285

. 

Um ponto importante a ser considerado é que as INR referem-se apenas às manobras 

de RCP. Os cuidados básicos com o doente devem ser mantidos. Existe um risco potencial de 

se diminuir a atenção voltada às outras necessidades mínimas desses doentes por parte dos 

profissionais de saúde
286

. 

Quando inquiridos sobre qual a sua atitude perante uma pessoa em situação terminal, a 

totalidade da amostra (35 peritos) assume não prestar os “cuidados mínimos”. O grupo 

inquirido referiu prestar cuidados de conforto as vezes necessárias (80%, n=28), seguida da 

satisfação das necessidades sentidas pelo doente (71,4%, n=25). Perante a proximidade da 

morte os tratamentos efectuados deverão ser mais simples, como sendo a administração de 
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terapêutica para alívio dos sintomas e os ”cuidados mínimos” que são os cuidados de higiene, 

conforto, alimentação, hidratação, tratar a dor e outros sintomas associados, cuidar da parte 

psicológica e espiritual do doente e da família são elementos fundamentais do ponto de vista 

ético nestes casos
287

.  

Perante uma pessoa em estado terminal com INR, a maioria dos inquiridos (51,4%, 

n=18) refere nunca ter evitado/ocultado informação à pessoa com INR quando esta o 

questiona sobre o seu estado clínico. Apenas um inquirido (2,9%) refere evitar conversar com 

o doente, não facilitando o esclarecimento de dúvidas por parte do doente, no entanto, 48,6% 

refere já ter evitado/ocultado esse tipo de informação quando o doente o questiona, 

justificando essa atitude porque consideraram ser o melhor para o doente ou então porque 

grande maioria dos doentes não tinha capacidade de compreensão da situação ou porque o 

doente ainda não tinha conhecimento da INR/situação terminal ou ainda porque não havia 

participado na decisão de NR. 

Num estudo realizado destacou-se o conceito de resiliência desenvolvido por doentes 

terminais, que se deve fortificar no decurso do fim de vida. No seu percurso de adaptação, 

estes doentes precisam de ser auxiliados a não ter receio da morte, a aceitar a situação; por 

vezes a alterar os planos e os objectivos de vida; a fazer as pazes com os outros; a trabalhar o 

processo da morte; a viver um dia de cada vez; com uma impressionante resiliência; a ajustar-

se às limitações impostas pela doença; a ter o apoio, suporte e amor da família; a ter o 

conforto assegurado até ao fim, bem como segurança afectiva; a aliviar os sintomas, o 

sofrimento físico ou psicológico, por vezes devastadores; e a despedir-se da família e 

amigos
288

. 
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  A decisão de INR significa esclarecer ao doente e seus familiares sobre os riscos e 

benefícios desse procedimento e a decisão tomada, baseada nesse diálogo aberto, deve ser 

conjunta, proporcional individualizada
289

.  

  Nas situações em que o doente não tem conhecimento da INR, nenhum dos peritos 

assume a responsabilidade de comunicar ao doente a decisão no entanto não evita falar com o 

doente, optando por não falar apenas sobre o assunto com o doente, ou então solicitar ao 

médico assistente para que este comunique a decisão ao doente. No entanto os peritos 

assumem que raramente falam com os seus doentes terminais sobre INR (62,9%, n=22).  

A falta de formação na comunicação de más notícias é um dos principais motivos que 

conduzem às dificuldades na transmissão da situação clínica ao doente. Apontam-se também 

outras dificuldades sendo uma delas a falta de tempo disponível do médico para o doente. 

Outro motivo é que, por vezes, o médico não compreende a importância de transmitir essa 

informação
290

. 

O enfermeiro encontra-se muitas vezes limitado na transmissão/comunicação da 

informação ao doente, ficando impossibilitado, muitas vezes, de mudar o rumo da transmissão 

da informação. No entanto, não se pode esquecer que “o cerne dos cuidados de enfermagem 

parece-me ser, efectivamente, a PESSOA humana, pressupondo uma relação com base na 

verdade, em que se desenvolve e promove também o auto-desenvolvimento e a auto-

realização de todos os envolvidos, inclusive do enfermeiro interveniente”
291

. 

Apesar de tudo nem sempre é possível transmitir toda a informação disponível, esta 

situação coloca o enfermeiro numa posição desconfortável, pois estabelece uma relação com o 

doente que se quer transparente e baseada na confiança de ambas as partes. Se o enfermeiro 
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quebra esta transparência toda esta relação é colocada em causa. Mesmo quando os 

enfermeiros são conhecedores da verdade existem certas situações que a transmissão desta 

não pode ser efectuada, muitas vezes por imposição de outros elementos da equipa, pelo 

próprio doente e/ou pela família do doente que acaba por saber da sua situação mesmo antes 

dele. São estas situações complicadas que levantam dilemas éticos aos enfermeiros, entre as 

quais, a conspiração do silêncio à qual por vezes se recorre principalmente quando a 

informação a transmitir não é favorável, contribuindo para a omissão de informação ao 

doente. Esta atitude surge como resposta de defesa do profissional de saúde, com intuito de 

proteger o doente, aliando-se muitas vezes aos familiares, levando a que sejam de certa forma 

obrigados a serem cúmplices. Perante estas situações, o que se espera do profissional de saúde 

(do médico, mas também do enfermeiro) é que respeite as decisões da pessoa evitando a 

mentira piedosa
292

. Este deve dizer toda a verdade que o doente deseje conhecer e toda aquela 

que ele conseguir suportar
293

.  

“Actualmente tende-se, de uma forma geral, a encontrar um ponto de equilíbrio entre o 

dever dizer a verdade e a necessidade de não provocar qualquer mal ao doente. Mais difícil 

será em situações de doença terminal, em que o «dizer a verdade» se reveste de uma maior 

complexidade. Deste modo, não surpreenderá que as atitudes preconizadas pelos profissionais

de saúde sejam divergentes no que se refere ao contar ou não a verdade ao doente”
294

. O 

doente como pessoa competente deve ser conhecedor, sempre que possível, do seu 

diagnóstico e prognóstico. Respeitando esta visão da actualidade só em caso de inconsciência 

ou de doença psíquica impeditiva de comunicação se justificaria que o diagnóstico e 

prognóstico pudesse ser comunicado a terceiros, omitindo ao doente
295

. Existem estudos que 
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evidenciam uma elevada percentagem de médicos que não falam com o doente e seus 

familiares acerca da decisão da INR
296

. 

O diálogo acerca da morte não é fácil e a decisão de NR é baseada nesse diálogo que 

deveria ser aberto e a informação transmitida ser clara e adequada
297

, de forma a que o doente 

e a sua família compreendessem o motivo/razão da decisão de NR, bem como a futilidade da 

reanimação, caso fosse implementada num doente em fase terminal. 

  Muitas vezes encontra-se um desconforto por parte do médico em conversar sobre a 

morte com o doente e com os familiares. Como a decisão sobre a INR é baseada nesse 

diálogo, esse, idealmente, deve ser aberto e informar da forma mais adequada possível. Os 

médicos envolvidos nos cuidados desses doentes devem estar bem preparados para isso, pois 

há também um risco potencial, que não deve ser negligenciado, de diminuir a esperança 

quando esses diálogos não são bem dirigidos
298

. 

  Apesar destas atitudes profissionais a totalidade da amostra afirmou nunca ter 

enfrentado problemas judiciais relacionados com INR, considerando que o processo de 

decisão de NR respeita a dignidade e autonomia do doente e é eticamente correcto (74,3%, 

n=26). 

  Não podem ser esquecidos os princípios éticos fundamentais de respeito à dignidade 

humana, que foram previamente discutidos. Se esses valores não forem respeitados, as INR 

passam a ser formas desproporcionais de tratamento e eticamente inaceitáveis, podendo abrir 

prerrogativas até para situações tão extremas como eutanásia e suicídio assistido
299

.  
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Futilidade terapêutica  

Grande parte dos peritos (97,1%, n=34) considera que já se deparou com medidas 

terapêuticas desproporcionadas aplicadas ao doente terminal apesar da INR e apenas 1 

inquirido (2,9%) afirma nunca se ter deparado com a situação descrita na questão. São 

indicadas várias medidas terapêuticas desproporcionadas, destacando-se as técnicas invasivas 

(94,1%, n=32), seguido dos meios de diagnóstico 73,5% (n=25).  

Estudos evidenciam a cultura existente nos hospitais, uma cultura organizacional que 

incorpora uma filosofia demasiado centrada no curar, desajustada para estes doentes e para 

os seus familiares, a primazia é tecnicista, com acentuada obstinação em terapêuticas inúteis, 

subestimando a qualidade de vida no seu final e diminuindo a qualidade dos cuidados 

prestados
300

. 

Alguns autores definem futilidade terapêutica como a implementação de medidas com 

intuito de obter determinado resultado, no entanto, a razão e a experiência sugerem que é 

altamente improvável
301

. 

“A obstinação terapêutica (OT) é considerada como o emprego ou a manutenção de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, sem que exista eficácia comprovada para 

evolução positiva e melhoramento das condições dos pacientes, seja em termos de sobrevida 

ou de qualidade de vida”
302

. Ela é-nos apresentada como recusa premente da morte próxima 

do doente em fase terminal, sendo também designada por encarniçamento terapêutico ou 

distanásia
303

.  
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A equipa de saúde, dedicada e competente, decide interromper tratamentos que se 

tornaram claramente ineficazes segundo o melhor juízo clínico, recusando a obstinação 

terapêutica por ser má prática médica, mas utilizando todos os meios necessários para 

assegurar o conforto e bem-estar do doente, de modo a que o processo de morte decorra com 

respeito pela dignidade da pessoa humana
304

. 

Existem dúvidas sobre qual o melhor momento para um tratamento ser mantido ou 

retirado. Por definição um tratamento pode ser considerado fútil se não atingir as metas 

pretendidas, ou inútil se possuiu pequena probabilidade de trazer benefícios ao doente
305

.  

 

Espaços de reflexão acerca da NR de doentes terminais 

Perante algumas atitudes assumidas pelos profissionais, no seu contexto de trabalho e 

abordando a temática dos cuidados terminais/paliativos o grupo é consensual (87,5%, n=28) 

revelando a necessidade da criação de novos espaços de reflexão acerca do processo de 

decisão da INR. 

Alguns enfermeiros encaram a falta de orientação e preparação, sendo a experiência 

no trabalho a fonte de conhecimento sobre esse tema
306

. 

A presença de discussões sobre a interrupção de medidas terapêuticas em doentes sem 

expectativas de cura mostrou-se rotineira, acompanhando uma tendência nacional e 

internacional
307,308

.
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Discussões sobre esta questão ética complexa devem ser encorajadas para expandir os 

conhecimentos sobre os factores intervenientes no momento da tomada de decisão e evitar 

abordagens terapêuticas fúteis ou inúteis
309

. 

As experiências com INR devem ser revistas, analisadas e servem para alterar em 

conformidade a política do hospital, com intuito de melhorar a prática clínica
310

.   

 

Referenciação para cuidados paliativos 

Todos os elementos inquiridos referem ter conhecimento da existência da equipa de 

cuidados paliativos na sua instituição, considerando pedir a sua colaboração (90,6%, n=29) no 

cuidado ao doente terminal para controlo sintomático, nomeadamente para controlo da dor, 

dispneia, agitação psicomotora, secreções não controladas, apoio no processo de luto, apoio 

psicológico à família e doente e principalmente para continuidade de cuidados quando o 

doente já era previamente seguido pela equipa de cuidados paliativos, contribuindo para a 

optimização terapêutica ainda que se encontre em fase agónica. Estes resultados justificam a 

importância da colaboração de uma equipa diferenciada na melhoria do cuidado a doentes 

terminais/paliativos.  

No entanto percebemos que a equipa de cuidados paliativos não é tão solicitada quanto 

o possível ou o desejável, eventualmente por existirem barreiras que dificultem o pedido de 

colaboração da equipa de cuidados paliativos (68,8%, n=22) já apresentadas anteriormente.     
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Torna-se importante relevar que os cuidados paliativos poderiam ser optimizados, 

principalmente no que concerne ao controle da dor, se existisse menos receio do possível 

efeito colateral dos fármacos sedoanalgésicos. Em muitas ocasiões, a prescrição de opióides

parece ser evitada pelo medo da dependência química ou da depressão respiratória. Deve-se 

considerar que o médico prescreve essa medicação com a finalidade da promoção da 

analgesia e que todos os fármacos possuem efeitos colaterais, muitas vezes difíceis de serem 

mensurados. Portanto, há quem afirme que a responsabilidade médica é com a intenção e não 

com os resultados do tratamento
311

. 

Por outro lado, a intenção terapêutica em algumas circunstâncias tem simultaneamente 

consequências positivas e negativas, isto é, um duplo efeito. O princípio do duplo efeito 

enuncia diversas condições necessárias para que uma acção possa ser moralmente justificada, 

mesmo quando envolva um efeito negativo ou menos desejável. Neste contexto podemos 

compreender o compromisso com o respeito dos princípios bioéticos (beneficência e não 

maleficência). 

 Numa outra perspectiva, constata-se o apelo permanente à necessidade de perfilar a 

filosofia dos cuidados paliativos, apesar do seu desenvolvimento estar consolidado em alguns 

países, concebe-se outro rumo, o de incorporar esta filosofia nos serviços hospitalares de 

agudos, o que provavelmente contribuirá para uma melhor aceitação da morte, a necessidade 

de lhe dar sentido e dignidade, e também como um sinal de evolução e de supremacia cultural 

do país em geral, e do seu sistema de saúde, em particular
312,313

.  
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Apura-se a íntima relação entre o limitado acesso formal a cuidados paliativos, com a 

menor qualidade de cuidados e de vida
314

, legitimando que seja necessário incorporar a 

filosofia dos cuidados paliativos nas áreas clinicas de agudos 
315

. 
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CONCLUSÕES 

 

Algumas limitações foram sentidas na realização deste estudo, das quais se destacam, 

a limitação de tempo a que o estudo esteve sujeito, a resistência dos peritos na colaboração no 

preenchimento do questionário, justificando-se com falta de tempo e disponibilidade devido 

ao excesso de trabalho, falta de motivação e a ausência de benefícios directos consequentes.   

Este estudo contribuiu para a reflexão sobre o cuidado a doentes em fim de vida, em 

particular no que diz respeito ao processo de decisão de não reanimação. Percebemos que é 

uma tema ainda sensível de abordar na nossa sociedade afectando a prática dos profissionais, 

o que remete para a necessidade de esclarecimento sobre esta temática. 

Decisões sobre a manutenção, recusa ou suspensão de um tratamento são momentos 

críticos no cuidado ao doente terminal. As dúvidas que emergem são consequência do 

desconhecimento/ausência de directrizes que fundamentem as decisões. Assistimos 

frequentemente e gradualmente a doenças incuráveis considerando portanto necessário seguir 

uma filosofia de cuidados paliativos, como forma de dignificar o fim de vida da pessoa. Para 

isso é fundamental que sejam desenvolvidas políticas e protocolos institucionais que 

permitam optimizar o cuidado a estes doentes, facilitando e uniformizando a prática dos 

profissionais de saúde. 

Terminamos este trabalho com a convicção de se terem atingido os objectivos 

propostos. Dos resultados obtidos emergiram opiniões que nos permitem considerar um 

conjunto de dimensões relevantes permitindo-nos destacar as principais conclusões. No que 

compete ao processo de decisão de não reanimação o grupo foi consensual pois 96,9% (n= 
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31) concordam que a decisão de NR deve ocorrer na fase terminal e não na fase agónica da 

doença.  

Foi possível aferir o consenso dos peritos inquiridos pois 93,8% (n=30) consideram 

que a decisão de NR deve ser da responsabilidade da equipa multidisciplinar e não 

exclusivamente do médico assistente, concordando totalmente com a participação do 

doente/família na NR, respeitando a sua vontade e poder de decisão perante a sua situação 

terminal. 

Existem factores que influenciam a tomada de decisão em momentos complicados 

para a resolução de dilemas éticos relacionados com a reanimação. Valoriza-se o 

esclarecimento da família e do doente, a postura coerente dos profissionais de saúde 

envolvidos e ainda o respeito dos princípios bioéticos.  

O que se percebeu foi que na prática, nem sempre tais questões são correctamente 

discutidas e efectuadas, pois os médicos são responsáveis pela decisão de NR bem como o seu 

registo clinico. No entanto, os enfermeiros têm a obrigação ética de assegurar ao 

doente/família os diálogos/discussões oportunas e frequentes, se necessário, de forma a 

garantir os cuidados apropriados. Caso os médicos resistam em discutir as INR com os seus 

doentes/família, os enfermeiros podem sugerir o diálogo/conferência com a equipa médica 

assistente e se não for possível pode mesmo remeter à comissão de ética da sua instituição.  

Percebemos que existe um grau de envolvimento heterogéneo entre os elementos da 

equipa e até familiares e por vezes a autonomia do doente é esquecida. 

Discussões sobre este tema complexo devem ser encorajadas para expandir os 

conhecimentos sobre os factores intervenientes no momento da tomada de decisão e evitar 

abordagens terapêuticas fúteis ou inúteis. Este processo é complexo, envolve múltiplos 
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factores e é vinculado à realidade profissional com as suas pecularidades. Pretende-se almejar 

a busca de uma terapia que encare a morte com dignidade.  

Admitir que apenas porque não há cura e que o doente caminha para o fim da vida, 

não significa que não há mais o que fazer, pelo contrário, existem cuidados que podem ser 

oferecidos ao doente e à sua família, como a sua autonomia, conforto, a valorização das suas 

escolhas e desejos.  

A relação da equipa de enfermagem com o doente/família por vezes é difícil mas 

extremamente necessária, principalmente quando estes têm dificuldades de aceitar a situação. 

O grupo é consensual pois 91,4% considera que o enfermeiro deve participar no 

processo de decisão, apontando como principais motivos o facto de o enfermeiro ser o 

primeiro elemento da equipa que poderá conhecer melhor o doente e o seu contexto familiar e 

social (66,7%, n=22), indicando também que o enfermeiro é o elemento que presta cuidados 

directos ao doente a par das condições que o enfermeiro reúne para que o doente partilhe os 

sentimentos e vontades mais significativas (63,6%, n=21), ainda cinco peritos (15,2%) 

apontam outras razões para a participação do enfermeiro, indicando que este deve participar 

“porque é um dos elementos integrantes da equipa multidisciplinar que cuida do doente, 

frequentemente, com um contacto mais permanente e mais presente estando por isso 

habilitado a uma maior proximidade com o doente e familiares e uma maior partilha das 

vontades, receios e dúvidas destes”, ainda “porque o enfermeiro faz parte da equipa 

multidisciplinar que toma a decisão”. 

Os peritos inquiridos são consensuais pois concordam (90,7%, n=29) com a 

participação do enfermeiro na reavaliação da INR, contribuindo com “informação acerca de 

contacto social, autonomia, dor, sofrimento” do doente, fornecendo “informações resultantes 

do contacto próximo”, contribuindo de forma “indirecta, em diálogo com alguns médicos do 
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serviço”, com “discussões interpares” “discutindo a situação com a equipa médica” e ainda 

“dando conforto ao doente e família”.  

Os enfermeiros estão na linha da frente em situações de INR de doentes terminais e 

desta forma, estão prontos para assumir um papel mais activo em iniciar as discussões de fim 

de vida
316

. Em grande parte os enfermeiros já desempenham um papel no processo de decisão 

de não reanimação sendo pelo menos informalmente envolvidos, devido ao seu íntimo 

conhecimento do doente e dever de defesa dos interesses/desejos deste. 

O enfermeiro deve integrar em pleno a equipa multidisciplinar, assumindo a 

responsabilidade das suas decisões. Com a intervenção da enfermagem talvez as INR não 

sejam temidas, contribuindo para uma atitude verdadeira dos profissionais, minorando ou até 

evitando desta forma as INR verbais e a futilidade terapêutica. 

  A totalidade dos peritos inquiridos concorda que a participação da INR deve ser 

comunicada de forma escrita, no processo clínico do doente, em impresso próprio com 

indicação de limitações terapêuticas, e não de forma verbal. Quando é possível conhecer as 

situações antecipadamente, há vantagem em que toda a equipa conheça a existência de 

instruções de não reanimação, as quais serão decididas em conjunto, por consenso, anotando-

as no processo clinico.  

Foi possível aferir consenso entre os inquiridos na segunda ronda, sendo que 31 

peritos (96,9%) concordam que deveria ocorrer reavaliação da INR de forma a evitar INR 

inapropriadas.  

Com relação ao preparo dos profissionais em lidar com a morte, percebemos que a 

grande maioria tem dificuldades e não encontram um suporte adequado no ambiente de 
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trabalho. Muitas vezes precisam utilizar de suas próprias experiências para acompanhar 

melhor o processo de finitude da vida. 

Apesar da maioria dos peritos (65,7%, n=23) considerar que não ocorre reavaliação da 

INR, o mesmo número de peritos afirmou nunca ter considerado alguma INR inapropriada. 

Foi possível aferir consenso entre os inquiridos na segunda ronda, sendo que 31 

peritos (96,9%) concordam que deveria ocorrer reavaliação da INR de forma a evitar INR 

inapropriadas.  

Perante um doente terminal sem INR, a totalidade dos médicos inquiridos (n=13) 

afirma que não iniciava manobras de RCR, a par da maioria dos enfermeiros da amostra. 

Neste contexto, podemos aferir alto grau de concordância entre os peritos pois cerca de 80% 

da amostra (n=27) não iniciaria manobras de RCR, considerando ser o mais benéfico para o 

doente.  

A opinião dos peritos do estudo é unânime, considerando benéfica a INR, no entanto 

82,9% dos peritos inquiridos (n=29) já consideraram que um doente terminal sem indicação 

para NR deveria ter essa indicação.  

Praticamente a totalidade da amostra considera que existem dificuldades na 

implementação da INR (97,1%, n=34). 

O processo de decisão de NR respeita a dignidade e autonomia do doente e é 

eticamente correcto (74,3%, n=26), no entanto grande parte dos peritos (97,1%, n=34) 

considera que já se deparou com medidas terapêuticas desproporcionadas aplicadas ao doente 

terminal apesar da INR.  

O grupo é consensual (87,5%, n=28) revelando a necessidade da criação de novos 

espaços de reflexão acerca do processo de decisão da INR. 
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Concluímos que cuidar de doentes terminais exige muito mais do que conhecimentos 

técnico-científicos, requer a compreensão da sua individualidade, a partir de um 

relacionamento interpessoal de valorização da pessoa humana contribuindo para o processo de 

humanização dos cuidados paliativos. 

Partilhando da multiplicidade do interesse desta temática, este estudo apresenta alguns 

resultados que surgem como questões abertas, na expectativa de contribuir para investigações 

futuras. Houve uma preocupação quanto à selecção dos participantes, embora este estudo 

tenha seguido os requisitos indicados pela técnica delphi. Os inquiridos não são especialistas 

na área de cuidados paliativos, pois têm fraca formação académica em cuidados paliativos, 

mas apesar disso são experientes no cuidado a doentes terminais/paliativos. Neste contexto, 

recomendar-se-ia um estudo similar, para obter opiniões de especialistas da área e proceder a 

uma análise comparativa de ambos os resultados. Procurar desenvolver a continuidade de 

cuidados destes doentes aquando da alta (promover cuidados paliativos domiciliários, 

respeitanto a decisão prévia de INR, onde se promoveria o acompanhamento do doente com 

impresso com registo da indicação da limitação terapêutica, podendo também intervir no 

descontrolo de sintomas agudos no domicílio). Promover o registo da INR e melhorar a 

comunicação equipa-doente porque muitas vezes quem assiste o doente não é o médico que o 

assiste regularmente. Promover o debate sobre a importância da declaração antecipada de 

vontade e o testamento vital. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a reflexão da prática dos 

profissionais, na expectativa de que os doentes e família possam dispor de cuidados de 

excelência. Ainda temos um caminho a construir no que compete à forma como lidamos com 

a morte, reconhecendo as nossas limitações e dúvidas éticas ainda existentes a par dos 

aspectos individuais e institucionais que contextualizam a nossa prática, mas temos a 
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expectativa de melhorar cada vez mais, almejando sempre o melhor cuidado ao doente/família 

terminal.   

Em síntese, devemos como profissionais de saúde, rever a nossa visão da morte, que é 

na verdade um acontecimento natural e o último passo da progressão de uma doença. 

Promover uma morte tranquila e digna para nossos doentes é uma experiência rica, 

desafiadora e gratificante. Ajudar alguém a morrer em paz e com dignidade é dar-lhe um 

último presente da vida. 
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ANEXO I –  

QUESTIONÁRIO RONDA 1 
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INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA QUESTIONÁRIO 

 

Elisabete Maria Costa Oliveira, enfermeira no serviço de Medicina 1.2 do CHLC - Hospital 

de São José, aluna do Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, solicita a sua colaboração no estudo de investigação, através do 

preenchimento do questionário que se anexa, de modo a desenvolver um estudo intitulado 

“Participação do enfermeiro no Processo de decisão de não reanimação da pessoa em 

estado terminal”. 

O presente estudo, orientado pela Professora Doutora Lucília Nunes (Instituto Politécnico de 

Setúbal, Escola Superior de Saúde) e co-orientado pelo Professor Doutor António Barbosa 

(Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina), visa obter um reconhecimento das medidas 

adoptadas pelos peritos perante as pessoas em situação terminal. Objectiva-se com este 

estudo: 

 Descrever a dinâmica do processo de decisão da Indicação de Não Reanimação (INR)  

 Descrever a participação do enfermeiro na decisão de Não Reanimação (NR) 

 Identificar as condutas e cuidados ao doente em fim de vida  

 Identificar os dilemas éticos mais prevalentes perante o doente com INR  

 Conhecer a perspectiva dos profissionais de saúde sobre a importância da colaboração 

do enfermeiro perante a decisão clínica de NR do doente em fim de vida, no sentido 

de contribuir através duma reflexão ética da prática clínica para o incremento de 

saberes, susceptíveis de melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar dos doentes em 

fim de vida. 

Solicito que responda, mediante a sua opinião e a sua realidade de trabalho, a todas as 

questões, sendo garantido o anonimato das fontes e a fidedignidade no tratamento dos dados. 

Este questionário insere-se na técnica Delphi, pelo que reaplicaremos questionário até 

obtermos convergência e/ou identificação dos dissensos nas respostas. Desde já agradeço a 

sua colaboração e disponibilidade. 
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1ª Parte – Caracterização da amostra 

 

1. Idade: ___ anos 

2. Sexo: Feminino        Masculino 

3. Categoria profissional: Médico          Enfermeiro   

4. Anos de exercício profissional: ___ anos 

5. Serviço onde trabalha:  Medicina  ______ 

6. Tem formação académica em cuidados paliativos?  Sim         Não   

Qual? ___________________________________________________ 

7. Tem experiência com doentes terminais?  Sim         Não   

Quanto tempo? ___________________________ 

8. Tem experiência em cuidados paliativos?  Sim         Não   

Quanto tempo? ___________________________________________ 

 

2ª Parte 

 

1. O que entende por INR? 

 _______________________________________________________ 

2. Que critérios são considerados na decisão de NR? 

Doença terminal  

Idade 

Prognóstico 

Condição física 

Co-morbilidades 

Vontade do doente/família  

Outro ___________________ 

3. Quando é tomada a decisão de NR?  

Doente em fase terminal  

Doente em fase agónica 

Outro _________________ 

4. Quem decide a NR? 

Director do serviço  
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Médico assistente 

Equipa médica 

Equipa enfermagem 

Equipa multidisciplinar 

Doente 

Família 

Outro _______________ 

5. Quem participa na decisão de NR? 

Director do serviço  

Médico assistente 

Equipa médica 

Equipa enfermagem        De que forma?______________________ 

Equipa multidisciplinar 

Doente 

Família 

Outro _________________ 

6. Considera que o enfermeiro deve participar na decisão de NR? 

Sim          Não  

6.1Porquê? 

Porque o enfermeiro é o 1º elemento da equipa que poderá conhecer melhor o doente e 

o seu contexto familiar e social …………………………………………………….. 

Porque o enfermeiro é o elemento que presta cuidados directos ao 

doente………………………………………………………………………...……… 

Porque o enfermeiro tem condições para que o doente partilhe os sentimentos e 

vontades mais significativas ………………………………………………………...  

Outro __________________________________________________ 

7. Quem toma conhecimento da decisão de NR? 

Director do serviço 

Médico assistente 

Equipa médica 

Equipa enfermagem 

Equipa multidisciplinar 
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Doente 

Família 

Outro _________________ 

 

8. De que forma é participada a INR? 

Verbal  

Escrita  

Outra _________________ 

9. Onde é registada a INR?  

Processo clínico  

Impresso próprio 

Outro _________________ 

10. Considera que ocorre reavaliação da INR?  

Sim         Não  

Em que circunstâncias? ____________________________________ 

Com que frequência? ______________________________________ 

11. Se ocorre uma PCR num doente terminal sem INR como actua? 

Iniciava manobras de RCR 

Chamava o médico 

Não procedia a RCR 

Outra ______________________ 

12. Alguma vez considerou inapropriada uma INR? 

Sim         Não 

12.1Porquê? _______________________________________________ 

 

12.2 Como manifestou a sua opinião? 

Comunicou com a equipa de enfermagem 

Comunicou com a equipa multidisciplinar 

Comunicou com o seu superior hierárquico 

Não fez nada, porque não se sente responsável pela tomada de decisão 

Foi objector de consciência 

Outro _______________________ 
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13. Considera benéfica a INR?    Sim        Não 

Se sim, quais os benefícios? ________________________________ 

 _______________________________________________________  

14. Alguma vez considerou que um doente terminal sem indicação para NR deveria ter 

essa indicação?  

Sim        Não  

14.1.Como manifestou a sua opinião? 

Comunicou com a equipa de enfermagem 

Comunicou com a equipa multidisciplinar  

Comunicou com o seu superior hierárquico  

Não fez nada, porque não se sente responsável pela tomada de decisão 

Foi objector de consciência 

Outro _______________________ 

15. Alguma vez se deparou com medidas terapêuticas desproporcionadas perante um 

doente terminal com INR? 

Sim         Não  

15.1Quais as medidas que considera desproporcionadas mais frequentes? 

Antibioterapia  

Técnicas invasivas 

Meios de diagnóstico 

Suporte transfusional 

Colheita de espécimes 

Outro ________________ 

16. Acha que a sua atitude alguma vez se alterou perante um doente com INR?  

Sim        Não  

Se sim, de que forma?_____________________________________ 

17. Qual a sua atitude perante um doente com INR? 

Presta cuidados de conforto várias vezes  

Actua de forma igual apesar da INR 

Envolve-se mais com o doente, comunicando sempre que possível 

Promove privacidade 

Presta cuidados mínimos 
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Satisfaz as necessidades do doente 

Evita conversar com o doente, não facilitando o esclarecimento de dúvidas 

Outra__________________________________________________ 

 

18. Alguma vez evitou/ocultou a informação à pessoa com INR, quando esta questiona 

sobre o seu estado clínico?  

Sim        Não  

18.1.Porquê?  

Porque considerou ser o melhor para o doente 

Por vontade da família contribuindo para a conspiração do silêncio 

Porque não se sentia a vontade para falar com o doente sobre INR 

Outro ___________________________________________________ 

19. Como actua quando o doente não tem conhecimento da decisão de NR? 

Fala com o médico assistente para que este comunique a decisão de NR ao doente 

…………………………………………… 

Comunica ao doente a decisão…………. 

Mente ao doente………………………… 

Evita falar com o doente………………... 

Não fala sobre isso com o doente………. 

Nunca aconteceu………………………… 

Outra ____________________________ 

20. Com que frequência costuma falar com o doente sobre INR? 

Nunca 

Raramente 

Frequentemente 

Quase sempre  

21. Alguma vez enfrentou problemas judiciais devido a uma INR? 

Sim        Não 

22.  Considera que o processo de decisão de NR respeita a dignidade e autonomia do 

doente, e é eticamente correcto?     Sim          Não   

Porquê? _______________________________________________ 

23. Considera que existem dificuldades na implementação da INR?  
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Sim        Não         

Se sim, quais as dificuldades? ______________________________ 

_______________________________________________________ 
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ANEXO II –  

QUESTIONÁRIO RONDA 2 
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INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA QUESTIONÁRIO 

 

Elisabete Maria Costa Oliveira, enfermeira no serviço de Medicina 1.2 do CHLC - Hospital 

de São José, aluna do Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, solicita a sua colaboração no estudo de investigação, através do 

preenchimento do questionário que se anexa, de modo a dar continuidade ao estudo intitulado 

“Participação do enfermeiro no Processo de decisão de não reanimação da pessoa em 

estado terminal”. O presente questionário surge no contexto do primeiro questionário a que 

responderam, foram analisados os resultados obtidos podendo aferir que se obteve consenso 

(≥60%) nos seguintes tópicos: 

- Critérios contemplados na decisão de NR (97,1% dos peritos indica doença terminal, 82,9% 

indica o prognóstico da doença e 74,3% refere a existência de co-morbilidades) 

- Quem decide a NR (80% dos peritos refere ser a equipa médica) 

- Quem participa na decisão de NR (91,4% dos peritos refere ser a equipa médica) 

- Participação do enfermeiro na decisão de NR (22,9% afirma que o enfermeiro participa na 

decisão de NR, mas 91,4% afirma que o enfermeiro deve participar na decisão) 

- Motivos considerados que justificam a importância da participação do enfermeiro na decisão 

de NR (≥63,6% dos inquiridos consideram que o enfermeiro deve participar na decisão de NR 

porque o enfermeiro é o 1º elemento da equipa que poderá conhecer melhor o doente e o seu 

contexto familiar e social, porque o enfermeiro é o elemento que presta cuidados directos ao 

doente, porque o enfermeiro tem condições para que o doente partilhe os sentimentos e 

vontades mais significativas) 

- Quem toma conhecimento da decisão de NR (82,9% refere que é a equipa de enfermagem o 

principal elemento a ter conhecimento da INR após a sua decisão) 

- 65,7% afirma não ocorrer reavaliação da INR, no entanto a mesma percentagem dos 

inquiridos considera que nunca ocorreu INR inapropriada 
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- Atitude perante um doente terminal sem INR (80% não iniciava manobras de RCR em caso 

de PCR) 

- Todos consideraram benéfica a INR, no entanto 82,9% considerou que um doente terminal 

sem INR deveria ter essa indicação 

- Futilidade terapêutica (97,1% refere já se ter deparado com medidas terapêuticas 

desproporcionadas num doente terminal com INR, indicando como as mais frequentes as 

técnicas invasivas (94,1%), os meios de diagnóstico (73,5%). 

- 71,4% afirma que a sua atitude nunca se alterou perante um doente com INR, indicando que 

presta cuidados de conforto várias vezes (80%) e satisfaz as suas necessidades (71,4%) 

- A totalidade da amostra assume que não evita falar com o doente quando este não tem 

conhecimento da INR, e 62,9% refere que raramente fala com o doente sobre INR 

- 74,3% considera que o processo de decisão de NR respeita a dignidade e autonomia do 

doente e é eticamente correcto 

- 97,1% considera que existem dificuldades na implementação da INR 

 Solicito que responda, a todas as questões, sendo garantido o anonimato das fontes e a 

fidedignidade no tratamento dos dados. Este questionário insere-se na técnica Delphi, pelo 

que reaplicaremos questionário até obtermos convergência e/ou identificação dos dissensos 

nas respostas. Desde já agradeço a sua colaboração e disponibilidade. 

Pretende-se com o presente questionário e com base nos resultados obtidos na ronda anterior, 

atingir consenso nos seguintes tópicos apresentados em forma de questões:  

Utilizando a escala de likert, responda a todas as questões manifestando o seu grau de 

concordância. (1 a 5 entre os diferenciais semânticos: Discordo totalmente / Concordo 

totalmente) 
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1 2 3 4 5 

1. Definição de INR: (decisão prévia à PCR) consiste numa 

decisão consciente e ponderada, informada e partilhada pela 

equipa multidisciplinar, de NR um doente sem critérios (com 

doenças incuráveis e co-morbilidades associadas) para 

manobras invasivas em caso de PCR, não 

adoptando/incrementando medidas invasivas/agressivas/fúteis 

na resolução da situação clínica/terminal do doente, sem 

benefício para a sua qualidade de vida (incluindo colocação de 

CVC, EOT ou desfibrilhação); ausência de indicação para 

medidas de suporte básico ou avançado de vida, doente com 

indicação para medidas de conforto, não devendo adoptar 

medidas que prolonguem a vida. (Definição resulta do primeiro 

questionário) 

     

2. A decisão de NR resulta da combinação de todos os critérios 

e não apenas da doença terminal, prognóstico da doença e co-

morbilidades associadas. 

     

3. A decisão de NR deve ser na fase terminal e não na fase 

agónica. 

     

4. Dos resultados obtidos aferiu-se que quem decide a NR é o 

médico. Considera que deveria ser equipa multidisciplinar a 

decidir e não unicamente o médico. 

     

5. Considera que a equipa multidisciplinar deve decidir a NR a 

par da vontade do doente/família. 
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11. Tem conhecimento da equipa de cuidados paliativos neste hospital?   Sim       Não 

12. Considera pedir colaboração da equipa de cuidados paliativos para controlo sintomático?  

 Sim        Não    

  Se não, porquê? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Se sim, em que circunstâncias?_______________________________________________ 

13. Com que frequência a contacta?______________________________________________  

14. Quais as barreiras que dificultam o pedido de colaboração da equipa de cuidados 

paliativos? 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

6. O enfermeiro deve participar na decisão de NR “porque é um 

dos elementos integrantes da equipa multidisciplinar que cuida 

do doente, frequentemente, com um contacto mais permanente e 

mais presente estando por isso habilitado a uma maior 

proximidade com o doente e familiares e uma maior partilha das 

vontades, receios e dúvidas destes”. 

     

7. A optimização da participação do enfermeiro deve ocorrer na 

reavaliação da INR pois ele fornece “informação acerca de 

contacto social, autonomia, dor, sofrimento” do doente, fornece 

“informações resultantes do contacto próximo”, contribui de 

forma “indirecta, em diálogo com alguns médicos do serviço”, 

com “discussões interpares” “discutindo a situação com a 

equipa médica” e ainda “dando conforto ao doente e família”. 

     

8. A participação da INR deve ser de forma escrita, no processo 

clínico do doente, em impresso próprio com indicação de 

limitações terapêuticas, e não de forma verbal. 

     

9. Deve ocorrer reavaliação da INR de forma a evitar INR 

inapropriadas. 

     

10. Considera necessário a criação de novos espaços de reflexão 

acerca do processo de decisão da INR. 
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Comentários 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


