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INTRODUÇÃO 

 
 Os doentes portadores de doença oncológica avançada e sem perspectivas de cura, 

vivem momentos de grande sofrimento e ansiedade. Os Cuidados Paliativos surgem no final 

do percurso da doença e são vistos, sempre numa primeira instância, como destinados a quem 

vai morrer. O Instituto Português de Oncologia do Porto tem um serviço de internamento, o 

primeiro do País, onde se prestam cuidados activos e actualizados, fundamentados numa 

filosofia baseada em princípios que têm como finalidades a melhoria da qualidade de vida e a 

manutenção da dignidade destes doentes, independentemente do estado clínico em que se 

encontram. 

 A transferência dos Cuidados Curativos para os Cuidados Paliativos é mais um 

momento complexo, sob o ponto de vista psicológico, do percurso da doença e a 

desmistificação de que os Cuidados Paliativos são para “quem vai morrer” e para quem “já 

não há mais nada a fazer” torna-se premente. A OMS define este tipo de cuidados como 

sendo cuidados activos e organizados, e neles reside o empenho na valorização do sofrimento, 

diminuindo-o e simultaneamente melhorando a qualidade de vida. 

 Para que tal seja possível é necessário comunicar e a Comunicação tem um papel 

preponderante em Cuidados Paliativos sendo uma das bases de um tratamento eficaz. A 

comunicação verdadeira maximiza a relação terapêutica com o doente num percurso de 

doença em que a vivência de sentimentos como a esperança e a desesperança é uma realidade. 

Este tema da comunicação tem tido maior relevância nos últimos tempos,  e tem sido alvo de 

alguns estudos que concluem que a dificuldade em comunicar é resultante da falta de 

formação nesta área. Um estudo recentemente desenvolvido (2007)  pelo  Serviço  de  
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Bioética  e Ética  Médica  da Faculdade de Medicina do Porto (FMUP), realizado no Serviço 

de Cuidados Paliativos (SCP) do IPO-Porto, cujo objectivo foi conhecer o nível de 

informação recebida pelos doentes e sua satisfação relativamente ao nível de informação 

recebida, concluiu que uma elevada percentagem dos doentes inquiridos prefere ter 

conhecimento sobre a sua doença (diagnóstico e prognóstico) no sentido de poderem 

organizar as suas vidas. Pensamos, nesta sequência e neste contexto, que a comunicação sobre 

a transferência para os cuidados paliativos, com especificação das razões que levaram a tal 

decisão e dos objectivos pretendidos, deve ser um mister dos profissionais de saúde. 

 Neste sentido,  foi realizado um estudo exploratório, descritivo e de carácter 

qualitativo, com uma amostra de vinte e oito doentes  seguidos pelo SCP do IPO- Porto, 

serviço de referência nacional a nível dos Cuidados Paliativos e onde a autora é enfermeira 

desde a sua criação. 

 Partindo de um conhecimento empírico que nos parece mostrar um desajuste entre 

o que foi dito aos doentes sobre a razão da sua transferência para os cuidados paliativos e a 

percepção que estes têm dessa realidade pretendemos: conhecer como é que os doentes 

seguidos no Serviço de Cuidados Paliativos do IPO- Porto percebem  a informação sobre a 

transferência dos Cuidados Curativos para os Cuidados Paliativos; reflectir sobre  como esta 

está a ser vivida e sobre o que poderia ser melhorado no processo de comunicação desta 

notícia, na perspectiva dos doentes. 

 A finalidade do estudo, será propor medidas que permitam a melhoria da 

comunicação sobre esta transferência de cuidados, tendo por base o melhor e mais abrangente 

conhecimento da realidade percebida pelos utentes.  

 O trabalho irá ser apresentado em duas partes distintas, mas complementares: a  

primeira, apresentando  o  conhecimento  mais  actual  sobre as áreas que envolvem esta 
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temática; a segunda, apresentando o desenvolvimento metodológico da pesquisa levada a 

cabo, bem como a discussão e análise dos resultados obtidos. 

      O estudo que se pretende fazer é um estudo exploratório, descritivo e qualitativo. 

Neste sentido é nossa intenção  “explorar” um fenómeno comum a uma população  sobre o 

qual se desconhece qualquer estudo anterior, descrevendo esse fenómeno de forma a 

percebermos as características  deste grupo de indivíduos e melhor compreendermos as suas 

vivências. A  percepção que os doentes têm do que são os cuidados paliativos e qual a razão 

da sua transferência dos cuidados curativos para estes cuidados, tem particular interesse para 

nós uma vez que nos permite perceber o que necessita de ser alterado neste processo 

comunicacional. 

As vivências das pessoas, em particular dos doentes que passam a ser seguidos pela 

equipa de Cuidados Paliativos, importam à enfermagem na medida em que se verifica com 

frequência um desajuste entre os objectivos dos cuidados e os objectivos dos doentes, o que 

compromete a adesão destes ao plano terapêutico e a sua participação activa nas decisões 

terapêuticas. 

Cuidar quando a cura já não é possível é ir além do tratar. A pessoa com doença 

avançada é um ser humano complexo onde o corpo e o espirito se unem numa vivência 

inevitavelmente ligada à percepção consciente de um fim de vida anunciado. 

A morte surge como oposição à vida e origina sofrimento à pessoa, sua família e seus 

amigos. Esta última etapa da vida, pode de acordo com Kubler-Ross, ser simultaneamente a 

última etapa do crescimento, se formos capazes de dar atenção, respeitar e dialogar com quem 

a vive. Para que tal seja uma realidade há uma necessidade urgente dos profissionais de saúde 

não percepcionarem a impossibilidade de cura como um fracasso ou impotência porque estas, 

por sua vez originam comportamentos desajustados perante o doente e sua família. 
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O reconhecimento da inevitabilidade da morte deve ser, para todos os que cuidam, a 

tomada de consciência que tratar nestas circunstâncias é cuidar, é proporcionar bem estar 

físico, psicológico e emocional àquele que vive a proximidade da morte. 

“Tenho direito a ser tratado como pessoa até ao momento da minha morte...” é um dos 

direitos inscritos na Carta dos Direitos do Doente em Fim de Vida, que nos alerta para o facto 

de que a incapacidade de travar a morte não pode, de forma alguma, pôr em causa cuidados de 

saúde que visem minimizar o sofrimento e que  permitam viver com dignidade. 

O sofrimento é vivido por pessoas, é único e pessoal, vai além do físico e pode limitar, 

quem o vive, a continuar a viver. 

É possível ter qualidade de vida com sofrimento? Qualidade de vida é, segundo 

Twicross, “aquilo que a pessoa considera como tal” e em cuidados paliativos é um dos 

objectivos do processo de cuidar, proporcionar a melhor qualidade de vida possível ao doente. 

Para que tal seja uma realidade, a minimização possível do desconforto provocado pelos 

sintomas causados pela doença, só é possível quando os cuidados prestados são baseados em 

conhecimentos científicos e técnicos actualizados que permitam  resolver esses problemas e 

quando a pessoa é vista de uma forma holística, em que se enfatiza a  sua dignidade e em que 

o alívio da dor e do sofrimento possui a mesma relevância que a cura. 

Nas doenças oncológicas, pelo impacto que provocam e pela cronicidade que as 

caracteriza, os Cuidados Paliativos têm uma importância considerável. No entanto, parece-nos 

importante  afirmar que estes cuidados são destinados a pessoas que estão vivas e não 

exclusivamente a pessoas que são portadoras de uma doença incurável e que por isso vão 

morrer. 

As competências imprescindíveis em Cuidados Paliativos são: o tratamento 

sintomático, o apoio à família e a comunicação com o doente e sua família. Estas 
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competências têm necessariamente acopladas o respeito pelos aspectos éticos e morais, 

orientadores do nosso agir e obrigatoriamente presentes quando se cuida, uma vez que o 

processo de cuidar não se baseia exclusivamente na técnica baseada na evidência científica. 

A pessoa portadora de doença em progressão tem uma vulnerabilidade acrescida pela 

proximidade e vivência real do fim da vida e compete aos profissionais de saúde que dela 

cuidam diminuir essa vulnerabilidade com cuidados que visem a diminuição do sofrimento. 

Esta vulnerabilidade surge frequentemente como um dilema ético para a investigação em 

Cuidados Paliativos. No entanto, parece-nos importante relembrar que são os testemunhos de 

quem vive esta experiência que nos permitem evoluir cientificamente numa perspectiva de 

podermos prestar cada vez mais melhores cuidados, bem como salientar que a participação 

destes doentes nestes estudos são com frequência uma forma que eles encontram de dar 

continuidade e sentido às suas vidas. 

Comunicar com quem sofre permite-nos ajudar/orientar o reencontro com uma nova 

perspectiva de vida. A confiança em quem cuida é a base de uma participação activa  no 

processo de cuidar e na adesão ao tratamento de quem é cuidado. Esta confiança surge da 

capacidade de comunicar eficazmente com o doente, o que por sua vez  satisfaz as suas 

necessidades de compreensão, esclarecimento, apoio e acompanhamento – comunicar é por 

isso uma ferramenta terapêutica, que não se adquire de uma forma inata mas sim, com 

aprendizagem e treino. A verdadeira comunicação permite empatia entre quem cuida e quem 

é cuidado, sendo o objectivo central  ajudar a redefinir o projecto de vida, no sentido de viver 

o melhor possível, sem sofrimento e com qualidade, o tempo de vida que nos resta. 

O paternalismo induz com frequência à comunicação superficial uma vez que não tem 

em atenção o respeito pela vontade do doente sobre o que deseja saber sobre si mesmo e na 

medida em que se parte do princípio de que o melhor é não revelar toda a verdade com o 
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propósito de diminuir o possível sofrimento que esta possa causar. Mas a verdade é que os 

doentes em Cuidados Paliativos parecem valorizar a comunicação objectiva, referindo que ela 

é a base de uma cumplicidade terapêutica em que  o doente é reconhecido como pessoa, 

mesmo quando a cura já não é possível. 

Comunicar a incurabilidade da doença não deve ser entendida como a destruição da 

esperança, mas antes como a substituição da esperança na cura por uma esperança alternativa 

que se relaciona com a possibilidade de viver sem sofrimento, mantendo relações estáveis 

com a família, os amigos, com Deus ou qualquer Ser superior. 

Neste sentido, parece-nos importante realçar que a comunicação da verdade, ou da 

verdade possível, aos doentes transferidos para os Cuidados Paliativos é fundamental, no 

processo de cuidar, não só porque está em causa o  seu direito à verdade, mas também porque 

esta decisão interfere, sem dúvida, no projecto de vida do doente que só poderá ser reajustado 

se estiver informado sobre a sua doença e sobre o objectivo dos cuidados propostos. 
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1. SOFRIMENTO 

 O doente em fase final de vida 

 

 “...pessoa humana, síntese admirável e, para mim, ainda, misteriosa, 

de duas realidades categoriais que representamos pelas palavras corpo e 

espírito as quais não existem uma sem a outra e que mutuamente se explicam: 

aquele corpo é humano porque se exprime através de um espírito; e nada 

sabemos do espirito humano para além do que aquele corpo nos revela” 

 

 Daniel Serrão 

 

 O doente portador de doença em estado avançado – “doente para quem, depois de um 

diagnóstico preciso, o acontecimento da morte é certo e não muito distante”1, requer uma 

compreensão diferente por parte dos profissionais de saúde: cuidar, quando a cura já não é 

possível, é mais do que cuidar do físico, é cuidar holisticamente de quem vive a última etapa 

da vida, é a tomada de consciência que a cura e os tratamentos têm um limite mas os cuidados 

não! A doença incurável é o anúncio de uma morte que muitas vezes se processa lenta e 

prolongadamente... 

Todo o  ser humano tem uma história de vida, um percurso passado, único e 

irrepetível,  com um projecto de vida singular e muito pessoal,  que  segundo   Hennezel “não 

se reduz àquilo que vemos ou julgamos ver”2. Kubler-Ross afirma que a vida representa uma 

parte ínfima da nossa existência mas que mesmo assim merece ser bem vivida  e com o 

                                                 
1Citado por  PIRES, L, Ana Maria – Cuidar em fim de vida: aspectos éticos” in Cadernos de Bioética, Edição do 
Centro de Estudos de Bioética, Ano XI, n.º 25, Abril de 2001, pág 88 
2 HENNEZEL, M. –Diálogo com a morte. 3ª ed. Editorial Notícias, 1999,pág.28  
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coração. Quando a pessoa está doente  não pode ser vista como um diagnóstico mas sim como 

um ser humano portador de uma complexidade  que resulta da união entre o seu corpo e a sua 

espiritualidade. 

 A pessoa portadora de doença terminal, devido à sua especificidade - diagnóstico 

confirmado, doença  avançada, progressiva e incurável, sem resposta a qualquer tratamento 

específico, com presença de  sintomas múltiplos, intensos e multifactoriais, que provocam um 

grande impacto na vida do doente e sua família e um prognóstico de vida curto - deve ser 

acompanhada por uma equipa formada e treinada em cuidados paliativos.  

Perante este diagnóstico, a pessoa vive ligada à inevitabilidade da sua própria morte e 

durante o percurso de doença, diagnosticada como terminal, vive momentos de intenso 

sofrimento físico, psicológico e social, alternando com momentos de estabilização. De acordo 

com a evolução da doença, aumenta a debilidade e a dependência da família, dos amigos e 

dos profissionais de saúde, o que a leva a ter cada vez mais consciência da sua própria morte. 

O doente pensa nela de uma forma mais consciente e por isso requer cuidados específicos 

conducentes à sua singularidade e unicidade. Susana Pacheco diz-nos que “a forma como a 

pessoa enfrenta a sua própria morte... depende de uma multiplicidade de factores, 

nomeadamente da sua personalidade, da forma como no passado enfrentou situações difíceis, 

do suporte familiar de que dispõe, da sua compreensão do prognóstico e da relação que 

estabelece com o pessoal de saúde...”3.  

A confrontação com a morte traz consigo um conjunto de perdas, das quais a perda de 

identidade assume maior importância, daí que devemos ter em atenção que apesar da morte 

ter sido nos dias de hoje transferida para os hospitais, não significa que o doente deixe de ter 

um nome, uma personalidade, um passado e uma história de vida que tem necessariamente 

                                                 
3 PACHECO, S.-  Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures, 
2002, pág.59. 
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que ser respeitado por todos os que dele cuidam. A propósito da morte, aquela que nenhum 

dos vivos ainda experimentou, Daniel Serrão escreve: “... a morte do homem, a morte de cada 

homem, sendo um acontecimento natural não é um acontecimento trivial. O fim natural da 

minha vida, a minha morte é para mim, como ser consciente, o mais importante 

acontecimento da minha vida; é por ser finita, por ser limitada no tempo, que a vida 

individual tem o grande valor que todos lhe atribuímos. Viver um tempo limitado é um 

desafio grandioso, orienta os nossos desejos e as nossas escolhas faz-nos correr para uma 

meta que não vemos mas que sabemos, de certeza certa, que está lá nesse ponto sem retorno, 

nessa fronteira invisível entre o estar vivo e estar morto”4.  

Na verdade na existência do ser humano, a única  certeza é que a morte será o fim do 

que somos e do que se fez durante a vida e do que se deixa para quem fica; o confronto com o 

fim de vida – momento de crescimento do indivíduo e sua família - deve  caracterizar-se pelo 

repensar do que foi bom e mau na vida e pela capacidade de dizer Adeus a quem fica, pedir 

perdão e perdoar, dizer o quanto se ama quem fica e agradecer por tudo o que se viveu.  

O percurso de crescimento pessoal de cada ser humano é baseado num  projecto de 

vida que sempre tem como fim a velhice. E esta, por sua vez, tem como presença constante a  

ideia de  que  a  morte, a morte  por velhice, que  desejamos  ser  uma  “boa morte”, está 

próxima mas que acontece depois de termos realizado uma parte significativa dos nossos 

sonhos. Pensamos ser unânime a ideia de que o acto de morrer é uma certeza de todos quantos 

tiveram a possibilidade de nascer, mas a verdade é que mesmo desconhecendo a hora e o dia 

em que se vai morrer temos consciência que esta é a última etapa da nossa vida porque, 

embora fosse desejo de alguns, não somos imortais. Na construção deste “processo de 

                                                 
4 in PEREIRA,M.G. e LOPES, C. – O Doente Oncológico e Sua Família, 1ªed.,Lisboa,2002,Cap. 3, pág. 59 
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expectativa de vida”5, o ser humano tenta constantemente apagar a morte e a ideia de que esta 

é real, do tempo presente que vive. A morte surge assim como oposição à vida, quando por 

reflexão percebemos que ela é a fase final da vida. A morte significa separação física e esta 

origina sofrimento do ser humano doente, da sua família e dos seus amigos. 

Segundo Ariés, o homem é um ser incomparável na natureza e tem conhecimento da 

sua existência e ao mesmo tempo absoluta certeza da sua morte.6 A verdade é que a morte 

não deixará nunca de ser a etapa final e única da vida de cada um, no entanto, num contexto 

da sociedade que tudo orienta para a vida, produção e consumo,  esta fase da vida continua a 

ser “tabu”. 

 Ao longo dos tempos a morte e as circunstâncias que a rodeiam foram assumindo 

características e rituais diferentes. O ser humano que está a morrer passa de uma época em 

que participa activamente no seu estado de agonia, aceitando a sua morte com naturalidade e 

resignação ( início do séc. XVIII), rodeado por amigos, familiares e muitas vezes do médico  

para um processo em que a sua participação é passiva (séc. XIX), em que perde o direito à sua 

autonomia, ao conhecimento do seu real estado de saúde e em que apenas a família é 

conhecedora da gravidade do seu estado de saúde e da proximidade da sua morte7, fazendo 

esta questão de mostrar a  dor, através do choro, do negro e do culto aos túmulos e cemitérios. 

Neste contexto a morte é encarada como frustradora, um limite definitivo para a concretização 

de objectivos e  insuportável. Como consequência, a morte deixa de ser tratada e falada com 

                                                 
5 SOUSA, Paulino -  As representações da morte e o ensino de enfermagem. In Revista “Enfermagem 
Oncológica” Nº 0, Porto, Outubro de 1996. pág.39 
6 ARIÈS, P.- História da morte no ocidente desde a  Idade Média. Edições Seuil,1975- Paris.Trad. Pedro Jordão, 
Ed. Teorema, Lisboa, 1988 
7 PACHECO, F. - A morte a que chegamos- algumas reflexões Éticas. Divulgação- Revista de enfermagem 
oncológica. Ano VI, n.º 23, Julho de 1992, pág.24-28. 



A comunicação na transferência dos doentes dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 
______________________________________________________________________________________ - 15 - 

naturalidade, e como resultado desta forma de a encarar ela “parece já não existir  e as 

pessoas não morrem, desaparecem.”8

 De facto, “ morrer nunca é fácil e acompanhar a morte de alguém que se ama, 

constitui um momento particularmente complexo para os seus familiares. Contudo o diálogo, 

a atenção, os sinais de respeito e ternura podem contribuir para que esta etapa da vida se 

torne, nos termos de Elisabeth Kubler-Ross, a última etapa do crescimento”9. Esta última 

etapa - o fim da vida -  envolve cada vez mais os profissionais de saúde, porque a morte em 

unidades hospitalares está a ser cada vez mais uma realidade - “a morte é um “escândalo” 

que se cala, que se esconde, particularmente atrás dos muros do hospital, onde 70% da 

população termina a sua vida”.10  A dificuldade em encarar a morte como uma realidade e 

como um processo natural, tem como base a formação técnica destes profissionais, formados 

com o objectivo “major” de  tratar, curar e prolongar a vida. Kastenbaum & Aisenberg, 

citados por Paulino Sousa11, salientam que a experiência de assistir à morte dos doentes 

desperta  receios  nos  profissionais  de  saúde,  sendo  esta  geradora  de sentimentos de 

inferioridade e fracasso  que  levam ao distanciamento e a comportamentos desajustados, 

perante quem está a morrer e seus familiares.  

Quando a evolução da doença não permite a cura e quando se pensa e muitas vezes se 

diz que já “se fez tudo...”, entende-se que os conhecimentos científicos e técnicos da medicina 

fracassaram e se tornaram impotentes. Esta atitude levanta questões que nos parecem 

pertinentes: onde ficam os cuidados de conforto, os conhecimentos científicos e técnicos que 

nos permitem controlar os sintomas que a doença provoca, no sentido de proporcionar uma 

                                                 
8 Ibid, pág.25 
9 Rosette Poletti, citado por José Carlos Pimentel in Atitudes de ontem e hoje face à morte- perspectivas 
históricas e religiosas Divulgação- Revista de enfermagem oncológica. Ano VI, n.º 22, Abril de 1992, p.28-34 
10 Sociedade Francesa de Acompanhamento e de Cuidados Paliativos. - Desafios da Enfermagem em Cuidados 
Paliativos. “Cuidar”: Éticas e Práticas, Lusociência, 2000, pág. XVII 
11 SOUSA, P. – As representações da morte e o ensino de enfermagem.  Revista de Enfermagem Oncológica. 
Ano 1, n.º 0, Outubro, 1996, pág.39-45. 
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melhoria da qualidade de vida do doente, independentemente do número de dias que esta 

ainda comporta? Onde fica a capacidade de articular as competências do saber-fazer, saber-ser 

e saber-estar? Onde fica o respeito pelo valor incondicional da  dignidade da pessoa, pela sua 

unicidade insubstituível? Sobre isto, o Padre Feytor Pinto, num artigo sobre humanização e 

qualidade de vida, diz-nos que “ o mais importante é mesmo ser reconhecido como pessoa e 

receber nos serviços de saúde a qualidade humana a que se tem direito e, ao mesmo tempo, 

encontrar a resposta afectiva indispensável para alegria de viver, mesmo na hora da 

provação.”12

A morte não pode ser negligenciada. É um processo natural, que os profissionais de 

saúde devem aceitar como real e não como sinónimo de impotência ou fracasso. O 

reconhecimento da iminência da morte, deve resultar na consciencialização de que o objectivo 

dos cuidados passa a ser o máximo bem estar  físico, psicológico  e emocional durante a vida 

que resta à pessoa doente e que sofre. Quando a cura já não é possível a Pessoa doente 

continua a necessitar de cuidados que os valorizem  enquanto  ser humano porque, pelo 

simples facto de existir, é detentor de uma dignidade constitutiva e inviolável que não se 

altera com o processo de doença. Em resumo, quando a morte está próxima, ou pelo menos 

nos surge como uma realidade previsível a curto ou médio prazo, torna-se imperativo cuidar, 

o que implica uma atenção global à pessoa enquanto ser bio-psico-social. 

A morte, segundo Marie Hennezel “não é só uma catástrofe biológica” mas também 

um acontecimento real que atinge quem morre, a sua família e a sociedade; a morte é “o 

maior acontecimento de uma vida, uma vez que... fundamenta o sentido da vida.”13 Neste 

sentido, cuidar da pessoa em todas as etapas do seu ciclo vital deveria ser a essência e uma 

das competências  dos profissionais de saúde. Virgínia Henderson, reporta-nos à importância 
                                                 
12 PINTO, Feytor – humanização e qualidade de vida – in Revista SERVIR, vol. 44, n.º 1, 1996, pág. 20 
13 HENNEZEL, M. Para uma morte mais humana: Experiência de uma Unidade Hospitalar de Cuidados 
Paliativos. Lusociência,2ª ed., Loures, 2001, pág.135.  
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do mister dos enfermeiros no que diz respeito à assistência ao indivíduo em qualquer situação 

clínica, na concretização das actividades que possam contribuir para a saúde, ou para a sua 

recuperação, alertando que esta se estende a todos os cuidados prestados para que a hora da 

morte seja tranquila e sem sofrimento, o que reflecte a importância que deve ser dada ao 

doente em final de vida por todos os que dele cuidam. O doente em fase final de vida não 

pode ser alvo de cuidados que não lhe proporcionem conforto ou que lhe provoquem um 

desconforto desnecessário. Uma verdadeira relação de ajuda por parte dos profissionais de 

saúde, que minimize o sofrimento, a angústia, os medos, os quais elevam  a ansiedade dos 

doentes e seus familiares, não pode ser posta em causa pela incapacidade de travar a morte e 

de modificar o curso da vida que temos destinada desde o momento que nascemos.  

Neste contexto, não podemos deixar de pensar na manutenção da  dignidade do ser 

humano, contemplada há mais de sessenta anos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (Dezembro de 1948) e que é independente da raça, origem, idade, estatuto social e 

credo. Existindo outros documentos que se referem aos direitos da Pessoa em fim de vida, 

estes são posteriores à Carta dos Direitos do Doente em Fim de Vida14, criada em 1975, num 

seminário realizado em Michigan – South Western Michigan in Service Education Council, 

cujo tema foi Paciente Terminal, Como Ajudá-lo. Desta carta constam dez Direitos, que 

deveriam ser do conhecimento de todos quantos o cuidar de pessoas doentes é a essência da 

sua profissão15. A sua importância é  inegável e por essa razão serão citados neste trabalho: 

1. Tenho direito a ser tratado como pessoa até ao momento da minha morte, o que 

implica a prestação de cuidados individualizados, tendo em conta que o doente 

é uma pessoa, única em carácter, personalidade, passado, cultura, hábitos, 

valores e convicções que devem ser respeitados; 
                                                 
14 PACHECO, S.-  Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures, 
2002, pág 90 
15 Ibid. 
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2. Tenho o direito a expressar os meus sentimentos e emoções relacionadas com a 

proximidade da morte, o que implica ser ouvido, compreendido e poder 

partilhar com os amigos, familiares e profissionais de saúde todas as minhas 

preocupações, para o que é necessário um clima de abertura e verdade; 

3. Tenho direito a manter um sentimento de esperança e ser cuidado por pessoas 

capazes de ajudar a alimentá-la, e que pode ir desde a esperança de conseguir a 

cura, até outro tipo de esperança menos “ambiciosa”, como seja a de viver 

mais algum tempo, de não sofrer, de ter uma morte serena, ou ainda a 

esperança da morte não ser simplesmente o fim de tudo; 

4. Tenho o direito de manter e expressar a minha fé, ou seja, poder discutir e 

partilhar as minhas convicções religiosas, mesmo que sejam diferentes das dos 

outros, o que implica a liberdade de ter assistência religiosa; 

5.  Tenho o direito de ser cuidado por pessoas competentes e sensíveis, que 

compreendam as minhas necessidades e prestem cuidados correspondentes, 

tecnicamente correctos e com sensibilidade humana, mesmo que seja evidente 

que a cura já não é possível; 

6. Tenho o direito de não sofrer indevidamente, o que inclui o alivio da dor e da 

restante sintomatologia, a prestação de cuidados proporcionados em relação 

aos resultados esperados e também todo o apoio psicológico que possa 

contribuir para diminuir o sofrimento; 

7. Tenho o direito a receber respostas adequadas e honestas às minhas perguntas, 

participar em todas as decisões que me dizem respeito e decidir livremente 

sobre o meu tratamento, depois de devidamente esclarecido; 
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8. Tenho o direito de manter a minha hierarquia de valores e não ser 

descriminado pelo facto das minhas decisões serem diferentes das que as 

pessoas que me cuidam teriam; 

9. Tenho direito a ter o conforto e companhia dos meus familiares e amigos ao 

longo de todo processo de doença e no momento da morte nunca morrer só; 

10. Tenho o direito de morrer em paz e com dignidade; 

 

Cerca de vinte anos mais tarde, em 1987, os Princípios Europeus de Ética Médica 

abordam aspectos relacionados com os doentes, contemplando também o doente em fase 

terminal, num artigo que se refere ao doente moribundo e que diz: “a medicina implica em 

todas as circunstâncias o respeito constante pela vida, pela autonomia moral e pela livre 

escolha do doente. Contudo o médico pode, em caso de doença incurável e terminal, limitar-

se a aliviar os sofrimentos físicos e morais do doente dando-lhe os tratamentos apropriados e 

mantendo quanto possível a qualidade de vida que se termina. É imperativo assistir ao 

moribundo até ao fim e actuar de modo a permitir-lhe conservar a sua dignidade.”16

Mais recentemente, há dez anos atrás, a OMS aprova a Carta dos Direitos das Pessoas 

Doentes, a qual define como um direito do doente em fase terminal, “receber cuidados 

paliativos humanizados e a morrer com dignidade.”17

Cuidar do doente em fase avançada da doença é complexo e ao mesmo tempo uma 

arte, não podendo em circunstância alguma distanciar-se do direito à verdade, à informação, 

ao respeito pelos princípios éticos e à diminuição do sofrimento. 

                                                 
16 Princípios Europeus de Ética Médica, transcritos na obra de J.R. da Costa Pinto – Questões Actuais de Ética 
Médica, págs. 205-213. 
17Citada por PACHECO, S - Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, 
Loures,2002, pág 89 
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Os enfermeiros vivem a morte de perto e alguns, como os outros profissionais de 

saúde, têm dificuldade em vivenciar a morte uma vez que a encaram como um fracasso e não 

como o limite natural da vida. No entanto é o profissional de saúde que mais tempo cuida 

directamente do doente e que mais contacto estabelece com o doente e sua família. Esta 

particularidade no papel do enfermeiro enquanto cuidador, confere-lhe a possibilidade de ser 

veículo decisivo no  que  diz  respeito à  prestação  de  cuidados que visam o 

acompanhamento neste processo de morrer pela demonstração de disponibilidade para ajudar 

e de competências científicas e técnicas para o fazer. Neste sentido o Código Deontológico 

dos Enfermeiros inclui, entre outros, artigos que incidem no respeito pelos valores humanos, 

pelo direito à vida e à qualidade de vida, pelo dever de informação e responsabilidade na 

humanização dos cuidados. Deste documento18 salientamos em particular o Artigo 87º que 

nos reporta aos deveres que devem ser assumidos pelo enfermeiro quando acompanha doentes 

em fase final de vida. Estes deveres, que passam por “defender e promover o direito do doente 

à escolha do local e das pessoas que deseja que o acompanhem [...]” e de “respeitar e fazer 

respeitar as manifestações de perda expressas pelo doente em fase terminal, pela família [...]” 

permitem ao enfermeiro assumir um papel de “defensor” do doente com o dever de assegurar 

que os seus direitos sejam respeitados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 DECRETO-LEI nº 104/98 de 21 de Abril – Secção II. Código Deontológico do Enfermeiro 
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 Cuidar de quem sofre em Cuidados Paliativos 

 

      “Para muita gente, ser feliz é não sofrer. Por isso, ser feliz 

é, para essas pessoas, impossível”. 

   Tsering Paldrön 

 

  

 A morte ou a sua proximidade é muitas vezes temida porque tem associada a ideia de 

sofrimento. Ouvimos com  frequência, em  diálogos  informais, pessoas a  dizer que não se 

importam de morrer mas que têm medo do que podem sofrer até chegar esse momento.  

 Em Cuidados Paliativos o sofrimento do doente é, como refere Cecily Saunders,  “uma 

globalidade vivida e ressentida objectivamente. Tem raízes nos sofrimentos anteriores da 

pessoa, na sua educação, na sua forma de pensar, nos seus valores, na sua crença religiosa, 

na sua atitude perante a morte.”19 Isto significa que o sofrimento dos doentes em fase final 

de vida vai muito além do físico, é um sofrimento global, intenso, vivido pelo doente e sua 

família durante todo o processo de morrer. O sofrimento é único, individual e subjectivo na 

medida em que é influenciado por valores, vivências e crenças. Cassel define-o como “estado 

especifico de distress que ocorre quando a integridade da pessoa é ameaçada.”20  

 A pessoa que sofre tem direito a  cuidados baseados no alívio desse sofrimento para 

que, nem que seja por um curto momento, esse doente possa ser feliz ou ter um momento 

menos infeliz, de preferência junto da sua família. A “confrontação” com um doente com 

                                                 
19 Citado por SALAZAR, Helena -  A natureza do sofrimento em cuidados paliativos. Dor e Cuidados Paliativos, 
Permanyer Portugal, Lisboa, 2003, pág.9.  
20 Citado por NETO, I, G., et al. – A Dignidade e o Sentido da Vida – Uma reflexão sobre a nossa existência. 1ª 
ed. Pergaminho,2004, cap. 2, pág. 23. 
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sofrimento psíquico e espiritual, aquele que vulgarmente chamamos sofrimento existencial, 

não é fácil. 

 Como se tratam as questões existenciais, tão comuns quando se é confrontado com a 

ideia de que se tem uma doença sem perspectivas curativas? Será que o doente em sofrimento 

espiritual que muitas vezes não o demonstra, morre tranquilo? Devemos ter consciência que 

dificilmente conseguimos dominar de forma plena o sofrimento, o que nos leva a ter 

consciência que estes doentes terão sempre algum nível de sofrimento ma, que se espera seja 

mínimo. 

  O sofrimento é vivido por pessoas e não pela matéria viva que é o corpo, por isso vai 

mais além do físico. Para o sofrimento existencial ou desesperança como alguns autores o 

denominam,  não existem fármacos que permitam o seu alívio, mas uma comunicação eficaz e 

verdadeira, bem como a comunicação não verbal. Estes são aspectos e técnicas importantes às 

quais se pode e deve recorrer para ajudar, quer  o doente quer  a família, que também está em 

sofrimento. O sofrimento psicológico é uma vivência pessoal complexa relacionada com a 

interpretação individual que cada um tem dos seus sucessos e dos seus fracassos.21

            A presença, a capacidade de escuta ou mesmo o respeito pelo silêncio do doente 

podem ser essenciais ao ponto de ajudar o doente em sofrimento a encontrar  um novo sentido 

de vida. Neto (2004) cita  a este respeito, um estudo efectuado nos EUA, publicado em 1995 

que revela que o sofrimento dos doentes em fase terminal é frequentemente negligenciado 

pelos profissionais de saúde. Cita ainda que outros estudos realizados por Singer (1999) e 

Steinhauser (2000) mostram que os doentes valorizam os conhecimentos científicos e técnicos 

que permitem um eficaz controlo de sintomas mas que “ atribuem um valor superior e muito 

significativo a aspectos como a manutenção de algum tipo de controlo da situação, o não 

                                                 
21 CERDA-OLMEDO, German – “Al filo de la muerte: Cuidados Paliativos vs. Eutanasia” in Manual de 
Bioética, Editores Ariel Ciência, coord. Glória Maria Tomás Garrido, 2001, Cap.30, pág 449 
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sobrecarregar a família, a comunicação com o seu médico assistente, o fortalecimento das 

relações interpessoais, a preparação para a morte e a oportunidade de atingir um certo 

“sentido de dever cumprido” e “uma paz interior”.22

O sofrimento em cuidados paliativos23 resulta de: 

• Perda de autonomia e dependência de terceiros 

• Sintomas não controlados 

• Alterações da imagem corporal 

• Perda de sentido de viver 

• Perda de dignidade 

• Perda de estatuto e papel social 

• Perda de poder económico 

• Alteração das relações interpessoais 

• Alteração de objectivos futuros 

• Medo do abandono 

• Medo da morte 

Quando a  integridade do ser humano é ameaçada com perdas do sentido de viver, da 

dignidade e da capacidade de estabelecer relações sociais com qualidade contrariamente ao 

isolamento, o sofrimento, que se relembra ser único e pessoal, eleva-se. 

O sofrimento pode limitar o doente a continuar a viver, no entanto pode também ser a 

força que faz com que o doente viva mais intensamente o tempo que lhe resta. Sobre esta 

perspectiva é importante percebermos de que forma o doente sente esse sofrimento - 

experiência humana revestida de grande complexidade. O controlo de sintomas físicos pode 

                                                 
22 NETO, I, G., et al. – A Dignidade e o Sentido da Vida – Uma reflexão sobre a nossa existência. 1ª ed. 
Pergaminho,2004, Cap. 2, pág. 24 
23 Ibid., pág 24 
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ajudar o doente a retomar a sua autonomia e assim definir prioridades de vida, o que faz com 

que tenha a percepção de que conseguiu concretizar alguns dos seus objectivos de vida, 

podendo isto significar a concretização parcial  de “dever cumprido”. 

A Pessoa com doença avançada sofre por múltiplas razões – por medo da morte com 

sofrimento, pela separação da família e amigos, pela dedicação da família e principalmente 

pelo medo do desconhecido que a morte acarreta. O sofrimento surge assim como um 

sentimento intenso, pior que a certeza de que se vai morrer; por essa razão devemos 

reconhecer que  a atenção e o carinho proporcionam um bem-estar que não é atingido apenas 

com o recurso à farmacologia. O sofrimento espiritual surge pela necessidade real de 

enfrentar o desconhecido e muitas vezes o recurso a crenças pessoais que devemos respeitar. 

Numa visão holística é imprescindível atender aos aspectos espirituais do ser humano, até 

porque existem estudos que revelam que há uma correlação estreita entre a espiritualidade e o 

bem-estar.24  

É premente ajudar o doente a recuperar o sentido do que vive, a redefinir-se perante o 

mundo e a reelaborar os aspectos fundamentais da sua vida porque o sofrimento que destroi a 

pessoa é aquele que se caracteriza por ser um sofrimento sem sentido, aquele de que as 

pessoas revelam muitas vezes ter medo. Cassel (1991) refere que o “sentido e a 

transcendência” do sofrimento podem torná-lo menos doloroso. Dar um sentido ao que se 

sofreu ou perdeu pode reduzir ou mesmo eliminar o sofrimento associado à perda; por outro 

lado a transcendência pode ajudar a reestruturar a integridade perdida25. O sofrimento 

humano é uma ameaça à integridade do Eu e de acordo com João Paulo II “o sofrimento 

humano suscita compaixão, inspira também respeito e, a seu modo, intimida. Nele, 

                                                 
24 GÓMEZ-BATISTE, X. Et al. – Cuidados Paliativos en Oncología. Editorial JIMS, Barcelona, 1996, 
Cap.36,pág 403. 
25 CASSEL,Erik. – The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. Oxford University Press, 1991 
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efectivamente, está contida  a grandeza de um mistério especifico”26 por  isso  deve ser  alvo 

de  cuidado por parte dos profissionais de saúde porque como nos disse Cicely Saunders “o 

sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida.”27

O sofrimento nos doentes  com doença oncológica  avançada está muitas vezes 

associado ao sofrimento físico na medida em que a dor é um sintoma frequente e temido, e 

que  influencia a qualidade de vida do doente, pela interferência que produz a nível físico, 

psicológico e social. Gonçalves (2002) afirma que mais de três quartos destes doentes têm 

dor28. Não sendo o sintoma mais comum nos doentes oncológicos, a dor nestes doentes é 

crónica, com carácter insidioso dando lugar a alterações de humor, o que por sua vez tem 

influência na vida relacional do doente e tem agregada a si o factor importante na percepção 

do tempo de vida – patologia oncológica. Santos refere que “as implicações psicossociais da 

doença oncológica são tão graves como as do âmbito físico”29 o que provoca sofrimento.  

 A natureza multidimensional da dor - dor total - engloba os aspectos físicos, 

psicológicos e espirituais do sofrimento daí que  a análise destes aspectos se reveste de suma 

importância por ser uma forma de nos  permitir reconhecer as necessidades do doente e sua 

família e consequentemente ajudá-los. É possível diminuir o sofrimento destes doentes se 

cada  profissional de saúde for capaz de cuidar transmitindo que para ele o doente é um ser 

humano com um percurso único e que por isso é “alguém para alguém.”30

                                                 
26 Citado por PESSINI, L; BERTACHINI, L -  Humanização e Cuidados Paliativos, Edições Loyola,2ª ed. São 
Paulo, 2004, cap.1, pág.28 
27 Ibid., pág.11 
28 GONÇALVES, J. Ferraz, Controlo de sintomas no cancro avançado, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
2002,pág.11 
29 SANTOS, C. – Doença Oncológica, representação, coping e qualidade de vida, Formasau e ESESJ, 2006, 
pág.36 
30 BARBOSA, A. – Manual de Cuidados Paliativos, António Barbosa e Isabel Galriça Neto, Lisboa, 2006, 
cap.25, pág. 415 
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A dor e o sofrimento estão interligados no ser humano “pela fragilidade enquanto 

seres biológicos e pela sensibilidade como seres psicológicos”31. A dor frequentemente 

arrasta consigo sofrimento, quer pelo desconforto físico que produz, quer pela incapacidade 

que produz na pessoa que a sente. A relação dor/sofrimento é quase sempre indissociável em 

cuidados paliativos, porque mantém presente a consciência de que se tem uma doença fatal o 

que, muitas vezes, impede o doente de ter capacidade, vontade e prazer na realização de 

actividades que contribuam para o seu bem estar e a sua distracção.  

 Para que o sofrimento e a dor não sejam avaliados de uma forma dissociada é 

necessário considerar a pessoa não como um corpo mas como um ser, um todo e um 

aglomerado de relações que não podem ser avaliados isoladamente. Esse ser e esse todo 

necessita de ser cuidado com sensibilidade e de uma forma humanizada. 

Cuidar é uma atitude que representa preocupação, responsabilização e envolvimento 

com o outro  e  o cuidado faz parte da natureza e da constituição do Ser Humano 32. Cuidar 

vai além do Tratar33; cuidamos quando vemos as pessoas - doentes ou não, como um todo, 

com necessidade de cuidados físicos, espirituais e emocionais e  tratamos quando apenas 

temos como objectivo a resolução de uma situação de doença em que aplicamos todos os 

conhecimentos técnicos e científicos de que dispomos colocando de parte o psicológico e o 

emocional de quem tratamos. Cuida-se quando a pessoa é vista como um ser único e 

insubstituível, trata-se quando a pessoa é apenas a portadora de uma doença ou de um 

problema que queremos resolver por si só. Cuidar é essência dos cuidados de enfermagem no 

que se refere à promoção da saúde e no suporte às reacções de adaptação. Cuidar implica 

                                                 
31 PACHECO, S.-  Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures, 
2002, pág. 61 
32 BOFF, Leonardo. – Saber Cuidar- Ética do Humano - compaixão pela Terra, Editora Vozes, 10ª Ed. 1999, 
pág.33 
33 PACHECO, S.-  Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures,2002.
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preocupação pelo outro e respeito pela sua unicidade e irrepetibilidade. Cuidar é “acolher o 

outro, ir ao seu encontro, ousar a comunicação, numa abertura de espírito feita tolerância, 

de calor humano, de autenticidade”34. 

Humanizar o cuidar “ é dar qualidade à relação profissional de saúde- doente”35 por 

essa razão quem cuida deve estar presente, escutar, compreender, ajudar e confiar, 

manifestando interesse por quem  cuida e respeitando a sua individualidade.  

Cuidar requer em simultâneo competências técnicas e sensibilidade afectiva36 que 

permitam dar uma resposta eficaz às necessidades do ser humano que necessita dos nossos 

cuidados, quer numa perspectiva de recuperação da autonomia quer numa perspectiva de 

substituição porque não está capaz de satisfazer as suas necessidades humanas básicas de uma 

forma autónoma. 

Em Cuidados Paliativos, como já foi referenciado, o doente e sua família/cuidador 

primário devem ser vistos  de forma holística, o que significa que quando surge uma qualquer 

alteração numa das partes que constitui o todo que é o Ser Humano, há alterações nesse todo, 

daí que nesta filosofia, é primordial cuidar e tratar simultaneamente. Cuidar no sentido de dar 

conforto, carinho e demonstrar compreensão; tratar no sentido de controlar sintomas que 

provocam desconforto e que impedem  muitas  vezes  que  a  relação  terapêutica  se  

estabeleça  porque o sofrimento é muito grande. Cuidar da Pessoa com doença avançada é, 

usando as palavras do familiar de um doente já falecido, “ser a almofada que atenua um 

enorme pesadelo”. 

 

                                                 
34 Sociedade Francesa de acompanhamento e de Cuidados Paliativos Desafios da Enfermagem em Cuidados 
Paliativos. “Cuidar”: Éticas e Práticas, Lusociência, 2000, pág.27 
35 PESSINI, L. BERTACHINI, L.- Humanização e Cuidados Paliativos, Edições Loyola,2ª ed. São Paulo, 2004, 
cap.1, pág.4 
36 PACHECO, S.-  Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures, 
2002, pág.34   
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 Sofrimento e qualidade de vida 

 

     “ ...não me importa se o inverno estende bruma, nuvens e frio. No 

meu interior há  primavera, alegria certa” 

           Cavafis 

 

 As doenças oncológicas, pela evolução da ciência e da técnica, deixaram de ser fatais a 

curto prazo para passarem a ser vistas como crónicas, com um processo de doença que 

provoca sofrimento prolongado e penoso a nível psicológico, social e económico para o 

doente e sua família. Pimentel (2004) afirma mesmo que a nível individual não existe 

nenhuma dimensão da vivência que não seja afectada e que tudo o que se relaciona com a 

doença tem uma percepção mais absoluta.37

  As dimensões da personalidade influenciam a forma como cada indivíduo 

percepciona a sua vida e consequentemente a satisfação com que vive essa vida. O termo 

Qualidade de Vida (QdV) aparece, cerca dos anos cinquenta como resultado da reflexão 

filosófica e médica, em consequência da melhoria  das condições de vida.38

 A partir da metade do séc. XX, cada ser humano começa a perceber que a vida não  

basta  ser  vivida  mas  deve  antes  ser  bem  vivida,  o  que  se  pode  traduzir  pela realização 

pessoal com a satisfação plena das necessidades humanas básicas definidas por Maslow. 

Não existe uma definição clara de qualidade de vida. Aristóteles (384-322 a.C.) de 

acordo com Francisco Pimentel39 escreveu que qualquer pessoa entende “vida boa” ou “estar 

bem” com “estar feliz”, mas adverte que a felicidade é um estado psicológico discutível e 
                                                 
37 PIMENTEL,F. L. - Qualidade de vida em oncologia. Permanyer Portugal,2004 
38 LEONE,S. Dicionário de Bioética – Qualidade de vida,  Editorial Perpétuo Socorro, Editora Santuário, 
Colecção dois mundos. 2001, pág.947 
39 PIMENTEL. F. L. - Qualidade de vida em oncologia, Permanyer Portugal, 2004, pág.13 
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variável conforme a pessoa que a refere e a situação de saúde ou económica, em que se 

encontra, afirmando que “quando está doente pensa que a saúde é a felicidade; quando está 

pobre felicidade é a riqueza”40. 

 Tiel, McNeiel e Bush em 1984 afirmam que QdV “inclui as vertentes psicológica, 

social e física e incorpora tanto os aspectos positivos de bem estar, como os aspectos 

negativos da doença”41. No mesmo ano, Calman faz-nos reflectir sobre o facto de que 

qualidade é uma percepção individual dependente do estado de vida, das experiências e dos 

objectivos de vida de cada ser humano e que por isso se altera com o percurso da vida, em 

parte pela idade que vai aumentando e consequentemente a percepção do que se quer e dos 

objectivos que se pretende atingir. 

 A OMS, em 1993 define QdV como “...a percepção que o indivíduo tem do seu lugar 

na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais vive, em relação com os 

seus objectivos, os seus desejos, as suas normas e as suas inquietudes. É um conceito muito 

amplo que pode ser influenciado de  maneira complexa pela saúde física do indivíduo, pelo 

estado psicológico e pelo seu nível de independência, as suas relações sociais e as suas 

relações com os elementos essenciais do seu meio”42. 

Um ano mais tarde Cramer define QdV, de acordo com a definição de Saúde da OMS, 

na medida em que a define como um estado de bem estar mental, físico e social e não 

somente a ausência de doença ou incapacidade43. Este autor, na sequência da sua definição de 

QdV afirma que a melhoria da QdV é proporcional à diminuição da diferença entre a situação 

que se vive e os objectivos individuais. Twycross (2003), na abordagem deste tema reporta-

nos à necessidade de termos esta ideia de Cramer sempre presente quando pensamos nos 

                                                 
40 Ibid. 
41 Citado por PIMENTEL. F. L. - Qualidade de vida em oncologia, Permanyer Portugal, 2004, pág.13 
42 PIMENTEL. F. L. - Qualidade de vida em oncologia, Permanyer Portugal, 2004,pág.15 
43 RIBEIRO,  José Luís - Territórios da Psicologia oncológica. Manuais Universitários 22, 1ª Ed., 2002,pág.79 
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doentes com doença avançada e até mesmo quando pensamos nos objectivos da filosofia dos 

Cuidados Paliativos. 

 De facto, qualidade de vida para a pessoa portadora de doença prolongada e em fase 

terminal é preconizado pela filosofia dos Cuidados Paliativos como um objectivo do processo 

de cuidar. Robert Twycross, define qualidade de vida, no seu livro “Cuidados Paliativos”, 

como  “aquilo que a pessoa define como tal ”. A experiência como enfermeira em Cuidados 

Paliativos permite-nos afirmar que para os doentes com doença oncológica avançada, a 

qualidade de vida pode ser estar umas horas sem dor, sem náuseas, sem dispneia ou qualquer 

outro dos muitos sintomas que resultam da doença, e que esta ausência de sintomas permita 

desfrutar de um jantar em família, receber um filho que vive longe ou simplesmente não ter, 

ou ter de uma forma minimizada, qualquer tipo de desconforto físico, emocional ou espiritual. 

Isto é, “sentir-se bem”.  

 Nestes doentes, muitos ainda jovens, a dificuldade passa por conseguir que os seus 

objectivos, comuns a qualquer jovem,  passem a ser restritos de acordo com a sua situação 

clínica e de acordo com aquilo que provavelmente se poderá alcançar, o que não significa de 

forma alguma anular a esperança mas antes ajustá-la à realidade. 

A qualidade de vida relacionada com a saúde (QdVRS) inclui, segundo vários autores, 

estado físico, estado psicológico, relacionamento social e factores económicos;  no entanto, 

Cella (1990) propõe novas dimensões descritas por Pimentel44 (2004): bem estar emocional, 

espiritualidade, sexualidade, desempenho social, vida familiar, comunicação, alimentação, 

capacidade funcional, estado físico, satisfação com o tratamento, orientação futura e aspecto 

geral do estado de saúde e da vida. Em cuidados paliativos, como já foi referido, é de suma 

                                                 
44 PIMENTEL Francisco - Qualidade de vida em oncologia”, Permanyer Portugal, 2004,pág.19 
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importância a manutenção da capacidade de autonomia do indivíduo no controlo sobre a sua 

doença, nas decisões relativas ao seu tratamento, bem como a manutenção da auto-estima. 

 Na verdade, a vida tem  um fim, com data desconhecida,  não é uma ilusão ou algo 

que só acontece aos outros e por isso devemos ajudar a que possa ser vivida com a melhor 

qualidade possível mas sempre com intensidade e com satisfação o que se pode traduzir por 

“Carpe diem”45.  

 Para que a pessoa doente possa aproveitar os seus dias é necessário que sinta confiança 

na equipa de profissionais que dela cuidam. Esta confiança tem necessariamente que ter por 

base uma comunicação baseada na verdade, na empatia e na ajuda e apoio na criação de 

objectivos realistas e concretizáveis.   

 Em suma podemos concluir, mais uma vez, que os profissionais de saúde que 

personificam a filosofia dos cuidados paliativos, têm responsabilidade acrescida na melhoria 

da qualidade de vida de cada doente, conscientes de que para que isso seja real é necessária 

disponibilidade, capacidade de escuta e principalmente  consciencialização de que são muitas 

vezes o suporte emocional  mais significativo quer para o doente quer para a sua família. 

 Parece-nos importante e primordial que o profissional de saúde – médico, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social  entre outros - assuma e tenha consciência do que é qualidade de 

vida para o doente de quem cuida; só desta forma é possível orientar os cuidados a prestar de 

acordo com as suas expectativas e desejos, tendo sempre em atenção que estes muitas vezes 

têm que ser redefinidos, mais de que uma vez, de acordo com a esperança de vida. Os valores 

e desejos de quem cuida não deverão por isso ser projectados na/para a pessoa que é cuidada.  

 

                                                 
45 Locução de Horácio, ODES,I,11,8. in Prontuário Ortográfico  e Guia da Língua Portuguesa – Locuções 
Latinas e Estrangeiras, 12ª Ed. Editorial Notícias, 1979, p. 414. 
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2. CUIDADOS PALIATIVOS 

2.1 Necessidades em cuidados de saúde 

 

“...na medicina actual tem adquirido particular importância os denominados “cuidados 

paliativos”, destinados a tornar o sofrimento mais suportável... e assegurar ao mesmo 

tempo... um adequado acompanhamento humano” 

          João Paulo II 

 

 

 As doenças crónicas são uma realidade decorrente dos avanços da Medicina ao 

longo do século passado. A morte passa a acontecer mais tarde, em termos de idade do Ser 

Humano e é muitas vezes provocada por uma doença crónica com um processo evolutivo 

prolongado.  

 Os indivíduos portadores de doença crónica avançada, progressiva e incurável 

necessitam de cuidados de saúde que, não tendo em vista a cura, têm como finalidade a 

manutenção da qualidade de vida, o que passa pela minimização possível do desconforto 

provocado pelos sintomas que a doença provoca. Para isso são necessários conhecimentos 

científicos e técnicos que permitam resolver esses problemas.  

 Em 1967, Cecily Saunders, fundou em St. Cristopher`s Hospice um movimento – 

movimento dos hospícios - que focalizava  os cuidados nas pessoas  com doença prolongada, 

com problemas múltiplos a nível físico, psicológico, social e cultural. Os profissionais que 

trabalhavam nos hospícios transmitiram a importância dos cuidados a prestar aos doentes em 
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agonia de uma forma holística46 com foco na qualidade e dignidade. Aliado a esta visão 

holística do indivíduo, o valor “major” do alívio da dor e do sofrimento e o conforto têm a 

mesma importância  de que o diagnóstico e a cura.47

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1990 define Cuidados Paliativos 

como “...cuidados activos totais, prestados aos doentes que não respondem aos tratamentos 

curativos;” e completa a definição referindo que estes “afirmam a vida e encaram a morte 

como um processo normal, sem a antecipar ou atrasar, oferecem um sistema de suporte para 

ajudar o doente e a família a viver tão activamente quanto possível até à  morte...”. 

Simultaneamente considerou o tratamento da dor e outros sintomas como uma  prioridade na 

luta contra as doenças oncológicas e com uma importância similar aos cuidados de saúde 

primários, ao diagnóstico precoce e aos  cuidados curativos.48

 A 17 de Outubro de 1994, o Instituto Português de Oncologia do Porto inaugura 

um serviço com vinte e cinco camas – Unidade de Cuidados Paliativos e Radioterapia, das 

quais cinco se destinavam a doentes com doença oncológica em estado avançado, sem 

perspectivas de cura e que passaram a ser seguidos por uma equipa formada e treinada em 

cuidados paliativos. 

 Em 1996 a mesma instituição de saúde, inaugura um serviço específico de 

cuidados paliativos com a  capacidade de vinte camas para internamento, consulta externa,  

assistência domiciliária e consulta de Psicologia, sendo actualmente uma unidade de Nível III, 

o que lhe confere responsabilidade na formação pré e pós graduada  e  na  investigação  na  

área  dos  Cuidados Paliativos. Este serviço, de acordo com o Programa Nacional de Cuidados 

                                                 
46 PRAIL, David – Who are we for?, Palliative Medicine, Vol.14, 2000, pág. 92 
47 Oxford Handbook of Palliative Care, 2005 
48 GONÇALVES, J. Ferraz, Controlo de sintomas no cancro avançado, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
2002,pág. 5 
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Paliativos adopta a filosofia da OMS, que nos diz que a prática dos Cuidados Paliativos 

assenta nos seguintes princípios:49

• Afirma a vida e aceita a morte como um processo natural o que coloca de lado 

a eutanásia e a obstinação terapêutica; 

• Encara a doença como causa do sofrimento a minorar, recorrendo a medidas 

que não provoquem deliberadamente desconforto desnecessário ao doente; 

• Considera que o doente é um ser único e individual até ao fim da sua vida com 

próprios valores e  prioridades necessitando de uma abordagem global e 

holística; 

• Considera que o sofrimento e o medo são realidades humanas que podem ser 

assistidas médica e humanamente; 

•  Considera que a fase final da vida pode encerrar momentos de reconciliação e 

de crescimento pessoal; 

• É baseada no acompanhamento, na humanidade, na compaixão, na 

disponibilidade e no rigor cientifico; 

• Só é prestada quando o doente e família ( unidade receptora de cuidados) o 

aceitam e prolonga-se pelo período de luto; 

• É baseada na diferenciação e na interdisciplinariedade. 

 Para além do que se passa no IPO do Porto, existem ainda outras equipas que 

desenvolvem o seu trabalho nesta área, no nosso país. 

 Em 2002, numa redefinição destes cuidados, a OMS refere que estes visam 

melhorar a qualidade de vida dos doentes e inclui a família como receptora, também ela de 

cuidados, sendo que ambos enfrentam graves problemas resultantes de uma doença incurável 

                                                 
49 Direcção Geral da Saúde, Divisão de Doenças Genéticas, Crónicas e Geriátricas, Programa Nacional de 
Cuidados Paliativos, Lisboa 2005 
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e grave  que resulta num encurtamento do tempo de vida. Melhorar a qualidade de vida 

significa, de acordo com a OMS, prevenir  e aliviar os sintomas físicos, psicossociais e 

espirituais através da sua  detecção precoce  e recorrendo a tratamento específico e rigoroso, 

sem recurso a medidas agressivas cujo objectivo não seja exactamente a melhoria da 

qualidade de vida.50 Mais tarde (2004) com base no documento produzido pelo National 

Consensus Project Americano e na definição mais recente da OMS, os doentes portadores de 

doenças graves e debilitantes, mas curáveis, podem ser alvo de Cuidados Paliativos no sentido 

de dar resposta ao elevado sofrimento causado pela doença.51  

 É nas doenças oncológicas, pelo impacto que provocam na vida do indivíduo  e 

pela sua cronicidade,  que os cuidados paliativos têm origem e maior relevância, sem que esta 

afirmação renegue a importância dos mesmos nas doenças neurológicas degenerativas, nas 

doenças que provocam insuficiência de órgão, na SIDA e nas demências.    

 O Programa Nacional de Cuidados Paliativos publicado em 2004, refere que a 

“solução para este problema não assenta na simples manutenção de respostas híbridas, 

simultaneamente curativas e paliativas... assenta antes no que foi proposto pelo  movimento  

internacional   dos  cuidados  paliativos  que,   nas   últimas   décadas preconizou uma 

atitude de total empenho na valorização do sofrimento e da qualidade de vida, como objecto 

de tratamento e de cuidados activos e organizados.”52

 Twycross (2003), enquadra os cuidados paliativos num momento específico da 

vida do indivíduo,  em que a doença  já não responde a tratamento curativo e a sua expectativa 

de vida é relativamente curta, acrescentando algo muito importante que é o facto destes 

cuidados se centrarem no doente e não na doença. Daniel Serrão (1990), por sua vez, diz-nos 

                                                 
50 BARBOSA, A e NETO, Isabel G - Manual de Cuidados Paliativos, Núcleo de Cuidados Paliativos, Centro de 
Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª Edição, Lisboa, 2006, pág. 19 
51Ibid.,pág.30 
52 Direcção-Geral da Saúde; Divisão de Doenças Genéticas, crónicas e Geriátricas. Programa  Nacional de 
Cuidados Paliativos. Direcção-Geral da Saúde. Lisboa, 2005, pág 6. 
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que estes doentes não têm “possibilidade de cura e sabem que a morte está  próxima”53 logo 

há uma necessidade acrescida de dar qualidade aos dias restantes. 

 Segundo a OMS, dez a vinte por cento dos indivíduos portadores de doença 

oncológica já tratada, surgem mais tarde com doença em estado avançado e sem perspectivas 

de cura. A esperança de vida e o facto de se morrer maioritariamente por doença crónica e 

prolongada, remete-nos para a importância de termos no sistema de cuidados de saúde, 

cuidados prestados por uma equipa preparada e formada para dar uma resposta eficaz ao 

sofrimento do doente e seus familiares no sentido de lhe proporcionar qualidade de vida.  

 Como já foi referido, o sofrimento destes doentes é global – físico, psicológico, 

social e espiritual, e  provocado pelo aparecimento de sintomas diversos, (dentro dos quais a 

dor assume particular importância por estar presente em cerca de três quartos dos doentes que 

têm doença avançada 54), que impedem o doente de manter a sua capacidade física para ser 

autónomo no controlo dos seus sintomas, o incapacitam de manter relações sociais com 

qualidade e quantidade (contrariamente ao isolamento) e interferem no seu estado 

psicológico. 

 Os cuidados paliativos, com base nos seus conhecimentos científicos e técnicos 

actualizados que permitam resolver os problemas, são cuidados destinados a pessoas que 

estão vivas e que sofrem e não exclusivamente a  doentes incuráveis. A razão da sua 

existência é que os que sofrem não podem esperar e... como nos disse João Paulo II,  junto de 

uma pessoa que está a sofrer tem que haver outra perto dela.55

 A percepção e a realidade actual da necessidade dos Cuidados Paliativos é que 

estes só são necessários apenas nos últimos meses ou semanas de vida, quando já “não há 

                                                 
53 SERRÃO, Daniel – O doente terminal, Revista Portuguesa de Medicina Geriátrica, 1990, pág 35- 38 
54 GONÇALVES, J. Ferraz - Controlo de sintomas no cancro avançado, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
2002, pág.11 
55 Citado por SALAZAR, H.- A Natureza do sofrimento em Cuidados Paliativos, in Dor e Cuidados Paliativos, 
Permanyer  Portugal, Lisboa, 2003  
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mais nada a fazer”  pois só nesta altura é que os tratamentos potencialmente curativos não são 

benéficos. Mas a verdade é que os Cuidados Paliativos, ao terem como objectivos  melhorar a 

qualidade de vida dos doentes tendo em conta as suas necessidades, não o prognóstico ou o 

diagnóstico 56 e   ajudar “os doentes a atingirem o máximo potencial, físico, psicológico, 

social e espiritual”57, independentemente do grau de incapacidade, podem ser úteis pelos 

seus conhecimentos em fases mais precoces da doença, muitas vezes caracterizadas por 

intenso sofrimento resultantes de terapêuticas agressivas e incerteza quanto ao futuro. A 

cessação do tratamento curativo é visto frequentemente como um momento distinto e 

específico no percurso da doença mas existe actualmente uma corrente que defende que a 

abordagem do doente com base na filosofia paliativa, deve ser adoptada não na fase final da 

doença mas sim à medida que esta progride.58

 No entanto, os Cuidados Paliativos “procuram assegurar que tanto a compaixão 

como a ciência sejam as forças orientadoras dos cuidados a prestar ao doente”59 e são um 

movimento que se opõe a: 

• Dor  

• Eutanásia 

• Desumanização dos hospitais 

• Obstinação terapêutica 

• Abandono dos doentes incuráveis 
                                                 
56 BARBOSA, A e NETO, Isabel G - Manual de Cuidados Paliativos, Núcleo de Cuidados Paliativos, Centro de 
Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª Edição, Lisboa, 2006, pág.19 
57 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed.) Climepsi, Lisboa, 2003,pág 18. 
58 “[...]The cessation of curative treatment is often viewed as a distinct event;however, current practice 
guidelines suggest that a palliative aproach should be gradualy adopted as the disease progresses.” Schofiel P. 
et al – Would you like to talk about your future treatment option? Discussing the transition from curative cancer 
treatment to palliative care”, Palliative Medicine, 2006, junho; 20(4): 397-406.PMID: 168751109, Acedido a 14 
de Agosto de 2006 
59 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed) Climepsi, Lisboa, 2003,pág.18 
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• Hegemonia do poder médico 

• Negação da morte na sociedade moderna 

 O indivíduo portador de doença prolongada, progressiva e incurável, continua a 

ser único, com uma identidade própria e irrepetível e os profissionais que dele cuidam têm 

que ter disponibilidade para saber ser e  estar perante o doente e sua família, saber comunicar 

com os restantes profissionais da equipa, sem descurar que as medidas de conforto eficazes 

são pedra basilar destes cuidados, o que exige conhecimentos actualizados na área do saber-

fazer. 

 Trabalhar em cuidados paliativos representa um desafio diário para a equipa de 

saúde. A mudança de objectivos -  o conforto em vez da cura, a luta diária para proporcionar 

ao doente a concretização de objectivos modestos que a maior parte das vezes significam para 

o doente ter qualidade de vida, a visão do indivíduo com um todo em  que  qualquer   

alteração   numa   das  partes  afecta  esse  todo  e  a  capacidade  de  comunicar com o doente 

com sinceridade, verdade e sem juízos de valor - constituem um desafio.  

 A filosofia dos cuidados paliativos implica que os cuidados sejam prestados ao 

doente e sua família / cuidadores primários. A família é dadora e receptora de cuidados e por 

essa razão necessita de apoio constante, força para prosseguir e compreensão pela situação 

que está a viver. A família faz parte da equipa e participa, ou deve ser incentivada, a participar 

na prestação de cuidados e a estar presente junto do seu familiar que está internado. De acordo 

com Susana Pacheco, “é a família que sempre conviveu com o doente que melhor o conhece 

como pessoa e que representa o traço de união entre o doente e toda  a vida que passou...”60. 

A família, acompanhando o doente, pode contribuir para que este viva com maior intensidade 

e máximo bem estar a vida que lhe resta.  Ela tem uma necessidade acrescida de ser ouvida e 

                                                 
60 PACHECO, S.- Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures, 
2002, pág. 135. 
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informada da situação clínica do doente, do plano de cuidados e do que se prevê que possa 

acontecer. O trabalho em equipa permite-nos resolver os problemas do doente e da família, 

principalmente se tivermos consciência de que para além dos problemas clínicos surgem com 

frequência problemas sociais, económicos e psicológicos que precisam de ser resolvidos, até 

mesmo para garantir a tranquilidade do doente.  

 As competências necessárias em cuidados paliativos são o tratamento sintomático, 

o apoio à família e a comunicação com o doente. Parece-nos importante referir e realçar que 

estes cuidados são prestados aos doentes em vida, vida esta que queremos  seja tranquila, sem 

sofrimento e na companhia da família. Para que o doente tenha qualidade de vida e para que 

esta seja vivida com dignidade, é necessário controlar os sintomas, sendo um bom controlo de 

sintomas o que permite  ao doente  ter tempo para dormir e descansar,  melhorar a sua 

capacidade e vontade de comunicar 61 e ser capaz de ser autónomo na realização das 

actividades de vida básicas.  

 O ser humano vive rodeado de família e amigos que assumem um papel 

fundamental  na sua vida. O apoio à família é uma necessidade básica para que esta readquira 

capacidades e disponibilidade para apoiar o doente. Este apoio tem necessariamente que ser 

sedimentado numa comunicação verbal e não verbal, autêntica, sincera e verdadeira 

qualidades essenciais para uma relação de confiança com a equipa de cuidados.  

 

 2.2 Bioética e investigação em Cuidados Paliativos 

 

 Os cuidados paliativos são, como sabemos, cuidados destinados a proporcionar 

conforto e qualidade de vida a todos aqueles que para além de estarem doentes não tem 

                                                 
61 BERNADO, M. - Dor e Cuidados Paliativos, Permanyer Portugal Lisboa, 1999, pág. 6 
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qualquer perspectiva de cura. Falar em qualidade de vida e em conforto tem necessariamente 

acoplado o sentido de justiça, de beneficência / não maleficência e de respeito pela autonomia 

do doente. 

Cuidar da pessoa doente implica reflectir e agir em seu favor. A ética orienta o ser 

humano para o agir  e a Bioética é segundo  Potter (1970) “... o estudo sistemático da conduta 

humana na área das ciências humanas e dos cuidados de saúde... à luz dos valores e princípios 

morais...”62. Por seu lado, Luís Archer define-a como “o saber transdisciplinar que planeia as 

atitudes que a humanidade deve tomar ao interferir com o nascer, o morrer, a qualidade de 

vida e a interdependência de todos os seres vivos. Bioética é decisão da sociedade sobre as 

tecnologias que lhe convém. É expressão da consciência pública da humanidade. 63 

Os princípios da Bioética são princípios fundamentais que nunca devem ser 

esquecidos em qualquer área da medicina e da prática de enfermagem e devem ser aplicados 

de acordo com  cada situação específica, tendo em conta os valores que cada um tem implícito 

na sua definição, sem negligenciar o respeito pela dignidade da pessoa humana e pela sua 

autonomia.  

Cuidar da pessoa portadora de doença avançada envolve por isso todos os aspectos 

éticos e morais que, por serem orientadores do nosso agir, devem estar presentes quando se 

cuida de alguém, para que o processo de cuidar não se limite apenas à prática correcta de 

todos os procedimentos técnicos baseados na evidencia científica. 

As pessoas com doença em fase terminal não devem ser excluídas do sistema de saúde 

(justiça), devem ter os seus problemas provocadas pela doença, resolvidos (beneficência), não 

devem continuar tratamentos inadequados, que acrescentem sofrimento (não maleficência) e 

não devem ser privados da sua individualidade e dignidade (autonomia).  

                                                 
62 Dicionário de Bioética, Editorial Perpétuo Socorro, Editora Santuário, Colecção Dois Mundos, 2001 
63 ARCHER, Luís et al. – Bioética, Editorial Verbo, Lisboa, 1996, p. 32 
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O principio da Justiça ou equidade, não significa tratar todos os indivíduos doentes da 

mesma forma, mas sim que cada um deles tenham acesso aos cuidados de saúde adequados à 

sua situação clínica. Os doentes em fim de vida  devem ter igual acesso aos cuidados de 

saúde,  não devendo a diminuição da esperança de vida implicar a privação dos seus direitos.  

Segundo o  princípio da beneficência, em cuidados paliativos, o plano do tratamento 

deve prever ou retirar tudo o que cause dano e só promover o bem. Controlar os sintomas que 

causam sofrimento ( em várias dimensões) para melhorar a qualidade de vida, é o objectivo 

basilar dos Cuidados Paliativos. 

 Por seu turno, o princípio da não maleficência significa não fazer o mal e não 

acrescentar sofrimento. Realizar exames e tratamentos sempre com vista ao bem estar do 

doente faz parte da filosofia dos cuidados paliativos, assim como evitar todas as intervenções 

invasivas que não tragam qualquer vantagem para o doente. Associado a este princípio 

parece-nos importante referir o princípio do duplo efeito que legitima as acções que tem duas 

consequências opostas, isto é, ao fazer o bem poder provocar um mal impossível de evitar, 

sendo que a razão de tal atitude é, em primeira e única instância, com vista ao bem do doente. 

Exemplo deste principio é a administração de fármacos com vista ao alivio do sofrimento 

(dor, por ex.) mas que poderão eventualmente acelerar o processo da sua morte. Por outras 

palavras aquilo que se pretende é “que o bem obtido do efeito bom seja devidamente 

relacionado com o efeito mau permitido de forma que o compense”64.O que se pretende não 

é, de forma alguma, provocar a morte do doente mas sim controlar os sintomas que lhe 

provocam sofrimento e que não lhe permitam manter a sua autonomia e dignidade.  

 O principio da autonomia reconhece o direito do indivíduo de decidir por si mesmo, de 

acordo com as suas crenças, valores e planos de vida. Respeitar desejos, preferências e 

                                                 
64 FRANÇA, G.V. – No fim da vida: um itinerário de cuidados.- www. Medicinalegal.com.br/aB.htm. Acedido 
em 9 de Dezembro de 2007. 
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convicções é também um Princípio fundamental dos Cuidados Paliativos. Para que tal atitude 

seja uma realidade, é importante  que  a  informação dada ao doente sobre a sua situação 

clínica seja sincera, verdadeira e clara, pois só assim será possível ao doente participar nas 

decisões sobre o seu tratamento e aderir ao mesmo de uma forma consciente e informada. 

 Se consideramos a pessoa doente como alguém com direitos, dignidade e 

individualidade, não podemos falar em qualidade de vida sem falar nestes princípios que 

muitas vezes são esquecidos pelos profissionais de saúde. Os cuidados paliativos pretendem 

ter na sua filosofia a garantia dos princípios da Bioética. Quantas vezes já não ouvimos falar 

de  obstinação terapêutica? Quantas queixas já não ouvimos dos doentes em que está bem 

explícito que por estarem num hospital deixam de ser autónomos? Quantas vezes não vemos 

profissionais de saúde a praticar actos ditos médicos que não passam de agressões ao 

indivíduo? 

O alívio de sintomas e a diminuição do sofrimento, pode em certas circunstâncias 

influenciar a duração da vida ( encurtamento ou prolongamento) e pode mesmo só ser 

possível com o recurso  à sedação paliativa. A abstenção ou mesmo a suspensão de 

tratamentos destinados a preservar a vida pode ser justificada e até mesmo indicada depois de 

previamente discutida e deliberada com todos os intervenientes. Um dos princípios dos 

cuidados paliativos definidos pela OMS  defende o respeito pela vida e a visão da morte como 

um processo natural e inevitável daí que todos os procedimentos realizados e farmacologia 

utilizada incluindo “os analgésicos e sedativos usados em doses apropriadas para o controlo 

eficaz dos sintomas nos últimos dias de vida, não determinam o encurtamento do tempo de 

vida”65,  mas sim  a melhoria da qualidade de vida do doente e a manutenção da sua 

dignidade enquanto pessoa que necessita de cuidados personalizados. 

                                                 
65 BARBOSA, A. – Bioética e Cuidados Paliativos - in  Manual de Cuidados Paliativos, Núcleo de Cuidados 
Paliativos, Centro de Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª ed., Lisboa, Outubro 2006, p.443 
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 Os cuidados personalizados, indicam-nos que existe uma singularidade em cada 

ser humano que obriga a que esta deva ser respeitada por  si mesmo e por todos os que com 

ele convivem. Inerente a esta condição humana temos aspectos que definimos como 

fragilidade e vulnerabilidade. De acordo com Isabel Renaud, a fragilidade  da existência 

humana está intimamente ligada à morte66 e “ao lembrarmo-nos que a morte diz respeito a 

todas as formas da vida, é a morte, como perda da vida e de todas as formas terrestres da 

vida humana, que se situa no horizonte da nossa fragilidade”67. A morte surge assim como a 

vulnerabilidade final da vida uma vez que a vida que nos concede a possibilidade de construir 

a nossa própria e  irrepetível história, é vulnerável. A doença, ou mais propriamente a doença 

terminal,  aumenta a dependência e a degradação progressiva o que aumenta a vulnerabilidade 

de quem a vivencia. 

 A fragilidade que a doença sem perspectivas curativas induz na pessoa, conduz-

nos a um outro princípio – o Princípio da Vulnerabilidade – que deve ser respeitado e que se 

relaciona com o facto desta fragilidade poder ameaçar a integridade física e/ou psicológica. A 

dor e o sofrimento fazem parte da condição humana, ao mesmo tempo que são ameaças a esta 

mesma condição. Clara Gomes refere que o doente terminal experimenta uma condição de 

vulnerabilidade acrescida na medida em que vive uma situação onde “é  visível  o  expectro  

de  proximidade  da morte e como tal de final de vida”68 . Estar vivo é ser vulnerável  e  por  

isso  cuidar de quem vive uma doença terminal é também uma forma de nos 

responsabilizarmos por tornar essa vulnerabilidade menos  real, na medida em que devemos 

com os nossos cuidados atenuar ou se possível eliminar o sofrimento físico e psicológico 

                                                                                                                                                         
 
66 cf. RENAUD, I. – Fragilidade e vulnerabilidade- in Cadernos de Bioética, Ano XVI, n.º 39, Dezembro 2005, 
p.406 
67 Ibid., p. 407 
68 GOMES, Clara. – O doente terminal – in Ética nos Cuidados de Saúde, Dossier SINAIS VITAIS, nº3, 1ª ed, 
1998, pág 58. 
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causado pela doença. A vulnerabilidade/ fragilidade, as alterações cognitivas, os problemas 

emocionais dos doentes e seus cuidadores e os conflitos de interesse entre clínico/investigador   

surgem como dilemas éticos reais e relevantes para a investigação em cuidados paliativos. 

Para além disto, em estudos onde são efectuados ensaios clínicos, surgem dificuldades na 

avaliação de incidentes adversos que levantam questões que se relacionam com o facto de não 

se saber se foram devidos ao estudo ou à progressão da doença. Serão estas as razões para que 

em cuidados paliativos não seja muito comum existirem trabalhos de investigação. Mas, de 

acordo com Carlos Centeno, os cuidados paliativos avançam quando avança a investigação. 

Investigar em cuidados paliativos deve ter como objectivo o alívio de sintomas e a melhoria 

da qualidade de vida do doente e a sua família, o que é considerado unidade em cuidados 

paliativos. Investigar em cuidados paliativos permite identificar problemas, estimula o estudo 

e permite uma actualização científica e técnica constante que dá credibilidade a esta filosofia 

de cuidar em benefício do doente/ família. 

David Roy ( Director do Centro de Bioética de Montreal) diz-nos, em consequência 

das afirmações que  dizem não ser ético fazer investigações com doentes  em  fase  terminal,  

que  “o  que  não  é ético  é  não  investigar  em   cuidados paliativos”.69 Na verdade os 

doentes em fase terminal necessitam que os profissionais que  deles  cuidam  tenham  

conhecimentos  actualizados  para  ser  possível   o   melhor controlo de sintomas e a melhor 

qualidade de vida. Os Cuidados Paliativos ficam mais credíveis quando baseados em estudos 

de investigação. Investigar obriga a ser observador, meticuloso e ao mesmo tempo estimula o 

estudo, a leitura e a actualização dos conhecimentos. 

                                                 
69 Congresso Internacional da Associação Europeia de Cuidados Paliativos (EAPC), Genebra 1999 
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 No entanto, C. Centeno reporta-nos a um outro autor que afirma que os doentes de 

cuidados paliativos gostam de participar em estudos de investigação.70 Para muitos destes 

doentes a participação em estudos de investigação é uma forma de dar continuidade ao 

sentido das suas vidas, pelas contribuições que estão a dar à ciência e consequentemente à 

melhoria dos cuidados às gerações que os sucedem. 

A verdade é que em Cuidados Paliativos nem sempre é possível investigar, pela 

expectativa de vida curta, pela labilidade emocional dos doentes e  pela deterioração física 

que caracteriza muitos deles.  Investigar sobre comunicação na transição dos cuidados 

curativos para os cuidados paliativos é ter por base as recordações das pessoas que vivem 

momentos de tristeza e de sofrimento total porque, mais do que qualquer um de nós, vivem 

uma realidade que traduz que o fim da vida está próximo. No entanto é com estas pessoas e 

com  os seus testemunhos que podemos e devemos mudar atitudes. Esta finalidade, em nosso 

entender é, por si só.  

Em nossa opinião, apesar de tudo, é importante que estejamos despertos para a 

investigação e para os seus benefícios futuros, no sentido de ajudar  outros doentes. Mas 

realmente investigar em cuidados paliativos é um processo moroso, doloroso por vezes (para 

o investigador e para os colaboradores no trabalho de investigação) e complexo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 “Nuestros pacientes disfrutan participando simultaneamente incluso en tipos diversos de investigação” 
S.Kaasa, Clin Geriatric Med 2005.  
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3. COMUNICAÇÃO 

 Comunicar e informar 

 

“Ao mesmo tempo que a actual revolução tecnológica potencia a 

facilitação das comunicações, o homem vai ficando cada vez mais só. Há 

mais comunicações mas, na realidade, menos comunicação” 

         Maria do Rosário Dias 

 

Comunicar é relacionar-se, é transmitir o que se tem, porque o que não se tem não se 

pode transmitir. É um processo multidirecional, multidimensional, complexo e dinâmico,  

onde as interacções entre as pessoas são sempre diferentes e que é composto pela partilha de 

informação, atitudes e emoções. 

A capacidade de comunicar eficazmente com o doente, satisfaz as necessidades do 

doente se sentir compreendido, esclarecido, apoiado e acompanhado no seu processo de 

doença. Dispor de habilidades para comunicar e informar permite-nos cuidar da pessoa na sua 

globalidade, sendo que estas, como refere González Barboteo (2002), não são consideradas 

dons  mas sim algo que se pode aprender e que se deve treinar. Comunicar implica também, 

segundo o mesmo autor, uma “união recíproca”71 entre duas pessoas, em que o profissional 

se “coloca ao serviço de” e o doente “confia-se a”.  

                                                 
71 BARÓN, M. González - La relación médico - paciente em oncologia - una visión sociológica.  Ars 
Medica, Barcelona, 2002, cap. 4, p 37 
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A comunicação é uma ferramenta terapêutica essencial que permite o respeito pelo 

princípio da autonomia, a confiança mútua, a segurança e a informação que o doente necessita 

para ser ajudado e para se ajudar a si mesmo.72  

Buckman refere-se à importância da comunicação no contexto da saúde como 

imprescindível para a eficácia no controlo de sintomas e Stedeford (1986) afirma que “existe 

maior sofrimento em pacientes com doenças terminais causado por uma comunicação 

deficiente acerca da doença do que qualquer outro problema, com excepção da dor não 

aliviada”. 73  

De acordo com um trabalho efectuado pelo Serviço de Bioética Médica da Faculdade 

de Medicina do Porto, apresentado no 8º Congresso Nacional de Bioética, sobre a 

Comunicação na transferência para os Cuidados Paliativos, na perspectiva do doente, é 

expresso que no que diz respeito à comunicação de más notícias, a informação dada ao doente 

é “limitada” por receio dos malefícios que esta poderá causar no doente e por se pressupor 

que este não deseja saber este tipo de informação. Neste estudo, que tinha como objectivo 

conhecer o nível de informação recebida por doentes em Cuidados Paliativos e conhecer 

preferências e necessidades de informação geral e específica relativamente ao diagnóstico, 

prognóstico e participação no processo de tomada de decisão, dos sessenta e oito doentes 

entrevistados, 55,9% declararam sentir necessidade de mais informação do que a que 

possuíam, o que contribuiu para que os autores do estudo concluíssem que para a maioria dos 

doentes que transitam para os cuidados paliativos parece existir um desfasamento entre as 

suas necessidades e preferências e a sua realidade. 

 

                                                 
72 SECPAL. – Recomendaciones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ministério de Sanidad Y 
Consumo. 1993 
73 STEDEFORD, A.- Encarando a Morte, Uma abordagem ao relacionamento com o Paciente Terminal. Porto 
Alegre, Artes Médicas,1986. 
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Os mesmos autores fazem um estudo semelhante mas com o objectivo de conhecer as 

atitudes dos médicos relativamente à comunicação de más notícias, em que estavam em 

estudo as crenças e as dificuldades sentidas nesta comunicação. Neste estudo, que teve uma 

amostra de cinquenta e sete médicos, 41,5% dos profissionais refere que esta informação tem 

relação directa com a melhoria da qualidade de vida dos doentes e que a omissão deste tipo de 

informação se deve não só ao receio de que esta seja prejudicial para o doente, como também  

à falta de preparação específica em comunicação, quer durante a formação académica quer em 

contexto de trabalho, com o objectivo de superar as dificuldades inerentes à comunicação 

deste tipo de notícia. Por outro lado, outros estudos científicos reforçam esta falha no 

processo relacional doente-profissional de saúde quando nos revelam que neste processo só 

são detectadas 50% das queixas do doente (Silverman, 1998) ou que não é detectada mais de 

50% da morbilidade psicológica do doente ( Hardman, 1998). 

Esta falta de informação clara e verdadeira sobre a sua situação clínica pode aumentar 

a tristeza do doente porque desconhece o que se relaciona com a sua saúde, o que por sua vez  

provoca a não adesão ao tratamento porque desconhece por completo os objectivos deste.  

A verdade é que os profissionais de saúde, de uma forma geral e de acordo com uma 

visão empírica da nossa parte, dão informação de uma forma superficial, por vezes brusca e 

“reduzida por falta de tempo”, o que resulta, com frequência, em ignorar-se o que o doente 

quer saber, não ter em atenção se o doente percebeu o que foi transmitido ou até se precisa de 

algum esclarecimento; a consequência desta “não comunicação” conduz   à   não  participação   

do   doente  no  seu  processo  de  doença,  bem  como  à impossibilidade de discussão e 

escolha das opções terapêuticas, o que objectivamente se traduz na negação/ ocultação de um 

dos princípios éticos fundamentais – principio da autonomia, que nos diz que o doente tem 
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direito a ser autónomo nas escolhas sobre o seu tratamento e a participar no processo de 

tomada de decisão. 

 Comunicar eficazmente assegura ao doente a possibilidade de falar dos seus medos, 

das suas preocupações e de expressarem abertamente o que sentem; quando aliado à doença 

em estado avançado, é acima de tudo “uma estratégia terapêutica de intervenção no 

sofrimento”.74

O objectivo básico da comunicação com o doente é antes de mais dar resposta às 

necessidades humanas fundamentais e  permitir a adaptação deste à sua situação clínica real75. 

De facto, a comunicação eficaz com o doente permite a redução de incertezas, medos e 

ansiedades, o que se verifica quando esta resulta da melhoria do relacionamento doente-

profissional de saúde. Maria do Rosário Dias refere que “ o acto de comunicar é a arte de 

reduzir o mais possível as diferenças entre os significados pensados pelo emissor e os 

significados recepcionados pelo receptor” e acrescenta que “se, se evidencia... o aspecto 

informativo não se deverá negligenciar... o seu conteúdo relacional” .76

Através de uma autêntica capacidade comunicativa, com o estabelecimento de uma 

relação de empatia entre quem informa e quem é informado,  podemos ajudar o doente a 

definir uma direcção de projecto de vida, a redefinir objectivos concretizáveis e a viver o 

melhor  possível  a  vida  que  lhe  resta. Para  isso é necessário estar atento aos problemas do 

doente, sua percepção e influência na vida, captar o impacto que a doença provoca no doente 

e na família a nível emocional, físico e social e adequar a informação ao que o doente quer 

saber, sem esquecer que é primordial perceber como a mensagem foi recebida. 

                                                 
74 BARBOSA, A, NETO, G. Isabel. – Manual de Cuidados Paliativos, Núcleo de Cuidados Paliativos, Centro de 
Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª ed., Lisboa, Outubro 2006, pág 358. 
75 PORTA,J. Et al. – Control de Síntomas en Pacientes com Cáncer Avanzado e Terminal. Arán, Madrid, 2004, 
pág 28 
76 DIAS, M.R. –Uma óptica para a comunicação. Revista DIVULGAÇÃO, Nº 28, Outubro 1993, p.37-40 



A comunicação na transferência dos doentes dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 
______________________________________________________________________________________ - 51 - 

Informar requer tempo. A personalidade de cada doente, a sua compreensão e as suas 

necessidades de saber, são-nos transmitidas pela suas expressões verbais e não verbais, ou até 

mesmo pelo seu silêncio, e representam o tempo que é necessário para que a comunicação 

seja efectiva. 

Não parece existir em Portugal nenhuma unidade de saúde, onde o doente assina um 

“consentimento informado”, quando lhe é comunicado que passará a ser seguido por uma 

equipa de cuidados paliativos. Parece-nos importante reflectir também se é um documento 

assinado pelo doente que nos dá efectivamente, o feed-back do doente sobre o que foi dito 

acerca da sua situação clínica e sobre as suas expectativas de vida. Sobre isto, um estudo 

realizado por Granadeiro (2003)77 revela que as dificuldades na obtenção do consentimento 

informado se ligam essencialmente à informação e à dificuldade ao nível da compreensão 

desta por parte do doente; que há factores culturais que limitam a sua prática e que a  sua 

qualidade depende da informação dada ao doente, da relação médico/doente, da declaração do 

consentimento informado e da cultura e personalidade do doente. 

O respeito pelo ser humano e pela verdade são deveres éticos.78 Como já foi referido  

a  individualidade  da  Pessoa  deve  orientar  a nossa atitude quando queremos comunicar; o 

acto de comunicar deve ser acompanhado de empatia, compaixão, respeito e simplicidade, 

com o fim último de reforçar a confiança mantendo a esperança possível. 

 A informação e a comunicação são dois aspectos cruciais na relação com a Pessoa 

portadora de doença avançada. A eficácia terapêutica depende da forma como a equipa de 

saúde transmitiu à pessoa a realidade da sua doença, prognóstico, alternativas terapêuticas e 

esperança de vida. Como refere Cerdá-Olmedo ( 2001), a incerteza sobre a saúde ou estado da 

                                                 
77 GRANADEIRO, Josefina – “Consentimento informado – a verdade com sentido” in Cadernos de Bioética, 
Edição do Centro de Estudos de Bioética, Ano XVII, n.º 41, Setembro 2006, pág.220 e 221 
78 Ibid, pág 208 
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doença de cada um, pode ser mais negativa do que a crueldade da situação em si, porque o 

desconhecido é pior que o conhecido por pior que ele seja.79

De acordo com o mesmo autor, a informação é um processo e não um momento e é 

neste processo que devemos perceber quando e como é que o doente quer saber o que se 

relaciona consigo. 

Sem informação não é possível tomar decisões.  

Em Cuidados Paliativos comunicar eficazmente é um desafio na medida em que 

implica desenvolver três competências básicas80 que são: 

- escuta activa 

- compreensão empática 

- Feedbak 

Escutar activamente é um processo com quatro etapas que implica ouvir, codificar, 

interpretar e responder, num contexto social e emocional que tem que ser apreendido e para a  

qual é  necessário  criar  um  contexto físico e emocional ajustado à situação. A capacidade de 

escuta, em cuidados paliativos é, segundo Buckman (1998), citado por Barbosa, uma 

competência fundamental para a eficácia da comunicação e envolve aspectos físicos, empatia 

e técnicas facilitadoras da comunicação81. Chochinov, refere mesmo que para que a dignidade 

do doente seja mantida é necessário que o comportamento dos profissionais perante o doente, 

norteados pelo respeito e bondade, devem demonstrar ao doente, no processo de 

comunicação, que está a ser escutado atentamente.82

                                                 
79 CERDA-OLMEDO, German – “Al filo de la muerte: Cuidados Paliativos vs. Eutanasia” in Manual de 
Bioética, Editores Ariel Ciência, coord. Glória Maria Tomás Garrido, 2001, cap.30, pág 456 
80 BARBOSA, A, NETO, G. Isabel. – Manual de Cuidados Paliativos, Núcleo de Cuidados Paliativos, Centro de 
Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª ed., Lisboa, Outubro 2006,p.371 
81 Ibid 
82 cf. CHOCHINOV, Harvey – “Dignity and the essence of medicine: the A,B,C and D of dignity conserving 
care”, BMJ, Julho de 2007, Vol.334, pág.185  
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Através da compreensão empática é possível identificar as emoções que o doente 

vive e sente, bem como a origem e causa dessas emoções, o que permite adaptar  a resposta e  

apoio que é dado ao doente, compreendendo  o que está a viver, mas não vivendo por ele. A 

capacidade de estabelecer uma relação empática e aberta  depende da atitude que cada 

profissional de saúde assume durante os cuidados que presta e da consciência de que o 

contacto interpessoal é uma intervenção clínica de uma importância  e poder extremo.83  

Também citado por Barbosa e relativamente ao Feedbak, Wiener tem uma expressão 

em que afirma que “nunca sei exactamente o que disse antes de ouvir a resposta ao que 

disse”, o que traduz a necessidade de se avaliar sempre o que foi percebido pelo receptor, do 

que foi transmitido. O Feedbak avalia a eficácia da comunicação e permite perceber as 

intenções do receptor. 

A dignidade da pessoa e o reconhecimento que esta é um ser com uma história de vida 

única e individual é a base de qualquer cuidado. Comunicar assume neste contexto  um   valor  

acrescido  e  pressupõe  determinados  requisitos   que  passam por escolher o local, adoptar 

uma posição confortável para com o doente, sentar-se, usar o toque, adoptar uma linguagem 

não verbal positiva que transmita abertura, permitir que o outro fale, ser honesto, clarificar a 

informação e verificar que o que foi transmitido foi compreendido.  

Astudillo e Mendinueta (2002)84, referem que uma boa comunicação é uma 

necessidade humana básica e como tal essencial no cuidado ao doente com doença terminal, 

influenciando positivamente o controlo de sintomas físicos - como a dor- e emocionais, como 

por exemplo, a ansiedade e a depressão. 

                                                 
83 Ibid. 
84 ASTUDILLO, W e MENDINUETA, C. – Cuidados del enfermo en fase terminal e atención a su familia. 4ª 
ed., Ediciones Universidad de Navarra, SA, Pamplona, Cap. 3, Março, 2002, pág. 55. 
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Na verdade o controlo dos sintomas, por exemplo, pedra basilar em cuidados 

paliativos, é impossível sem uma comunicação eficaz 85. A dor do doente, que deve ser 

entendida como dor total, em que a percepção da dor é influenciada por aspectos físicos, 

emocionais, burocráticos, religiosos e socioculturais  só pode ser percebida através de uma 

comunicação efectiva.  

A doença oncológica é uma das doenças mais temidas e para o doente o diagnóstico 

foi o ponto fulcral da sua vida que o colocou perante uma situação limite, em que o risco de 

perder a vida se tornou mais real. Inicia-se aqui uma ruptura com o passado e uma nova 

relação com um futuro de tempo incerto, onde há necessidade de refazer objectivos e 

perspectivas de  vida. A certeza de que a vida tem um limite mais real do que até então 

provoca ansiedade, ao mesmo tempo que surge uma necessidade crescente  de planear o 

tempo que resta, mantendo parte da autonomia que a doença está a retirar.  

No entanto verificam-se com frequência barreiras na comunicação que impedem que 

a informação seja transmitida. Maria da Luz Melo divide-as em duas: o Doente e os 

Profissionais de Saúde86. Segundo esta autora, é frequente verificar-se que o doente deseja ser 

informado mas não o especifica durante o processo relacional com o profissional de saúde o 

que resulta na deficiente informação do primeiro acerca da sua própria situação clínica e 

consequentemente nos profissionais de saúde que  depreendem que o doente não quer saber 

mais sobre si.  Por outro lado, os  profissionais de saúde negligenciam a importância da 

comunicação e da informação e o apoio emocional ao doente que cuidam. Está descrito em 

diversa literatura que a formação específica dos profissionais de saúde nesta área, em termos 

académicos, é deficiente; por outro lado é também frequente ouvir dizer que o profissional de 

saúde se deve manter distante das situações particulares dos seus doentes para não se envolver 
                                                 
85 BUCKMAN, Robert – Comunication in Palliative Care: a practical guide. Oxford textbook of Palliative 
Medicine.2ª Ed., Oxford University Press, 1998, cap 4, pág.141-156 
86 MELO, M. L. – A comunicação com o doente – Certezas e Incógnitas. 1ª Ed, Lusociencia, 2005, pág. 54-55 
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emocionalmente, o que segundo alguns profissionais é prejudicial para a vida de cada um e 

para o relacionamento terapêutico com o doente. 

 Mas as dificuldades e erros de comunicação não ficam apenas pelos intervenientes no 

processo comunicativo. Segundo  Kristjanson (2001)87, citado por Querido [et al.] ocorrem a 

três níveis: erros de conteúdo, dificuldades de comunicação devido às emoções e dificuldades 

de comunicação na relação. 

 Os erros de comunicação referem-se basicamente às dificuldades de acesso à 

informação que Buckman (1998) afirma ser um dos problemas referenciados pelos doentes. 

Não  falar  de  algo ou  não  transmitir  determinada  informação é muitas vezes entendida 

pelos profissionais de saúde como a melhor forma de diminuir o sofrimento do doente, no 

sentido de que se evita a confrontação com a realidade dolorosa. A “medicalização” das 

palavras proferidas durante a conversação, as diferenças culturais, o estado psicológico do 

doente,  podem originar  incompreensão do que é dito e ouvido. 

A falta de tempo para comunicar é uma queixa dos profissionais de saúde e dos 

doentes, no entanto  é possível comunicar bem, mesmo em pouco tempo, e se o tempo de que 

se  dispõe não for o suficiente, é muitas vezes possível marcar novos encontros para que a 

mensagem seja bem fornecida e bem recebida. 

A linguagem não verbal (gestos, postura, expressão facial, tom de voz, etc.) representa  

mais de 75% do processo comunicativo. São as expressões emocionais que com frequência 

causam dificuldades no processamento da mensagem na medida em que podem transmitir 

desinteresse pela situação e pelo doente. 

 O paternalismo por parte do profissional de saúde encerra a capacidade de 

comunicar e transmitir informação ao  doente na medida em que “guarda para si o essencial 

                                                 
87 QUERIDO, A, SALAZAR H e NETO G., I -  Manual de Cuidados Paliativos, Núcleo de Cuidados Paliativos, 
Centro de Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª ed., Lisboa, Outubro 2006, cap. 23, p. 369 
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do diagnóstico e do prognóstico dando ao doente uma informação vaga, com o fundamento 

que a verdade lhe pode ser prejudicial... ou que o doente não precisa de saber o que 

tem...”88. Em Portugal, de acordo com um recente estudo sobre a transição para os cuidados 

paliativos, realizado por Miguel Ricou, Ana Cardoso e Rui Nunes, as equipas terapêuticas 

alem de proteger os doentes de possíveis danos psicológicos, têm dificuldade em comunicar 

más noticias, predominando assim uma atitude paternalista que, como  afirmam, “não vai de 

encontro às expectativas dos doentes”89. Perante  esta atitude o doente e seus familiares 

vivem um sentimento de inferioridade que impede a partilha de informação e a participação 

no processo de tomada de decisão.  

 

 Comunicar – instrumento terapêutico 

 

“ a informação a dar ao utente...nomeadamente sobre o seu diagnóstico, 

prognóstico, deverá ser gradativa e sempre adaptada à vontade, 

personalidade, compreensão e necessidades de saber manifestadas pelo 

utente” 

Ana Maria Pires 

  

Na prática da medicina paliativa, tem-se verificado que os doentes em fase avançada 

da doença valorizam a importância da comunicação objectiva, ao mesmo tempo que  

reconhecem que o acompanhamento real por parte da equipa de saúde é fundamental nesta 

fase da vida. Nesta realidade  a relação profissional de saúde/doente é uma relação de 

                                                 
88 SERRÃO, D. – Relações entre os profissionais de saúde e o paciente. Comissões de ética: das bases teóricas à 
actividade quotidiana. Coordenação de Maria do Céu Patrão Neves, p. 65 
89 RICOU, M., ANA, C. E NUNES, R –Transição para os Cuidados Paliativos, in Eutanásia questões em 
Debate, 8º Congresso nacional de Bioética, Outubro, 2007 
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cumplicidade e de verdade e a inexistência de cura nunca deverá justificar a ausência de 

contacto com o doente90. 

Particularmente em relação à doença oncológica, um estudo japonês, publicado na 

revista Annals Oncology publicado em 2004, afirma que a comunicação sobre o fim do 

tratamento curativo e a consequente transição para os cuidados paliativos é considerado uma 

difícil tarefa para os oncologistas.91  

Dois anos antes, a revista Support Care Cancer, publica um estudo92 com doentes com 

cancro avançado, cujo objectivo foi saber como é que estes classificavam os profissionais de 

saúde responsáveis pela transmissão da notícia referente à incurabilidade da sua doença. Este 

estudo afirma que na transição dos cuidados curativos para os cuidados paliativos, em 

oncologia, a comunicação tem uma importância extrema. Neste estudo, os doentes classificam 

os “informantes” como peritos, com características distintas que vão desde  a pouca 

experiência à capacidade de dar a informação de uma forma empática, sendo ainda unânimes 

no reconhecimento de que tanto o carácter pessoal como  a capacidade de estabelecer uma 

relação interpessoal influencia a forma como a pessoa vive esta situação específica.   

Face à Pessoa portadora de doença terminal, o respeito pelos seus direitos e pela sua 

autonomia, é premente que o profissional de saúde que dele cuida reconheça e aceite a ideia 

de que não sendo a cura possível, trata-se de cuidar de uma pessoa em sofrimento. O 

paternalismo impede muitas vezes que o relacionamento seja baseado na verdade e no 

respeito pelos direitos do doente. O respeito pela autonomia do doente e pelas suas 

necessidades implica pôr de lado sentimentos de derrota e angústia que muitas vezes levam à 

                                                 
90 CHOCHINOV, Harvey – “Dignity and the essence of medicine: the A,B,C and D of dignity conserving care”, 
BMJ, Julho de 2007, Vol.334, pág.185  
91 MORITA, T  et al – Communication about the ending of anticancer treatment and transition to palliative 
care, Aan Oncol. 2004, Oct;15(10): 1551-7. PMID:15367417, Acedido a 14 de Agosto de 2006 
92 FRIEDRICHSEN, MJ. STRANG, PM. CARLSON, ME. –Breaking bad news in the transition from curative 
to palliative cancer – patient`s view of the doctor giving the information, Support Care Cancer, 2002 
Nov;8(6):437-8.PMID: 11094992; Acedido a 14 de Agosto 2006. 
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fuga e  que prejudicam a relação profissional de saúde/ doente pedra basilar para a eficácia da 

comunicação. 

 Segundo Astudillo e Mendinueta (2002), poucos médicos reconhecem que estão 

preparados para acompanhar um doente em fase terminal93. A ineficácia dos tratamentos ditos 

curativos, resulta num processo que levará à morte, que é então considerada como a 

representação  de um  fracasso  terapêutico. Em alguns países como Espanha e EUA, em 

situações de impossibilidade de cura, foi passada para um psiquiatra a tarefa de comunicar ao 

doente a verdade. No entanto, e segundo o mesmo autor, esta estratégia não resultou porque o 

doente necessita da informação do seu médico com quem estabeleceu uma relação de 

confiança  e de quem espera um acompanhamento até ao fim. Astudillo afirma que “é uma 

obrigação do médico que não pode nem deve delegar em ninguém”94. 

É de facto difícil mas é o acto mais sublime da prática médica. Os profissionais de 

saúde, nesta fase, podem oferecer aos doentes a sua honestidade, humildade, compaixão, 

capacidade de escuta ou protecção, no entanto são os doentes que devem decidir como usar a 

nossa ajuda95. 

A comunicação com o doente em fase terminal implica diálogo, atenção e 

acompanhamento, o que se traduz numa verdadeira relação de ajuda. Relação de ajuda 

implica estabelecer e manter uma comunicação terapêutica interpessoal, com base na 

confiança, apoio e ajuda ao doente. Susana Pacheco, afirma que o doente em fase avançada de 

doença, tem uma necessidade premente deste cuidado, no sentido de “o ajudar a viver o mais 

serenamente possível até à morte”96 . 

                                                 
93 ASTUDILLO, W e MENDINUETA, C. – Cuidados del enfermo en fase terminal e atención a su familia. 4ª 
ed., Ediciones Universidad de Navarra, SA, Pamplona, Cap. 3, Março, 2002 
94 SANCHO, G- Medicina Paliativa en la Cultura Latina, Madrid, 1999,Cap.53, pág. 849 
95 COULOMBE, Louise, - Talking with patients. Is it different when they are dying?, Revista CME 
96 PACHECO, S. Cuidar a Pessoa em fase Terminal – Perspectiva Ética, 1ª ed. Lusociência, Loures, 
2002, pág. 129. 
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Lazure (1994) fala-nos da relação de ajuda como a capacidade de escutar, que é mais 

do que ouvir, na empatia que é mais do que a simpatia e na congruência que anula a 

possibilidade de não se ser autêntico na relação com o doente portador de doença avançada. 

Escutar e atender às necessidades do doente permite compreender como é que a 

doença  o afecta. Escutar é utilizar todos os sentidos, é um acto voluntário que implica a 

globalidade dos intervenientes do processo comunicativo e que permite a expressão de 

sentimentos. Muitas vezes o doente não quer respostas mas sim a possibilidade de poder 

compartilhar os seus pensamentos, muitas vezes relacionados com a sua própria morte. 

Escutar é com frequência respeitar o silêncio do doente. 

Ser empático é, segundo Lazure, ser capaz de compreender o outro mantendo a 

separação entre o “eu” e o “outro”. A compreensão empática implica dois momentos 

indivisíveis e ininterruptos. Primeiro, ver e perceber o mundo do outro tal e qual o outro o vê, 

através da sua subjectividade (sem nunca perder a noção de que não é o outro) e num segundo 

momento, confrontar essa percepção com a realidade do outro e ajustar constantemente a 

precisão da nossa compreensão através do dialogo. 

A capacidade de ser autêntico e verdadeiro é ser congruente. Ser congruente significa 

viver e expressar sentimentos sem diferenças entre o verbal e o não verbal. Ser congruente 

significa aceitar que não conhecemos a solução para alguns dos problemas que surgem como 

por exemplo a ineficácia da técnica e da ciência para combater a morte.   

Marie de Hennezel diz-nos que na relação com o doente em fase terminal “é abrindo-

nos à nossa própria afectividade que temos oportunidade de reencontrar o outro no seu 

sofrimento e de o ajudar a ultrapassá-lo. Porque logo que ousamos mostrar a nossa 

afectividade, o outro sente-se menos só...” “... Mostrar a um paciente que estamos 
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desarmados, comovidos, afectados, em lugar de o debilitar, permite-lhe aceitar a sua 

condição humana e a dificuldade do seu destino”97. 

Na realidade, os enfermeiros são os profissionais de saúde que mais se “envolvem 

emocionalmente” com os doentes e que mais condições têm, resultado desta estreita relação, 

para valorizar a singularidade da pessoa e do momento que esta vivencia, caracterizado por 

vezes por um sofrimento espiritual extremo. Ter solidariedade no sofrimento e aceitar os 

limites é ter compaixão, é dar e receber porque de acordo com Cecily Saunders 

(impulsionadora dos cuidados paliativos) “ mais cedo ou mais tarde, todos quantos assistem 

os moribundos descobrem face à sua resistência e à sua coragem, e muitas vezes ao seu 

humor, que recebem mais do que aquilo que dão. Devemos dizer-lhes: ensinem-nos a ser 

cada vez mais humanos”98. Na verdade, de acordo com Saunders quando se refere à sua 

experiência com doentes em fase terminal, os  melhores professores, em termos de 

comunicação e relação de ajuda, são os doentes que vivem o seu tempo de morrer. 

A comunicação com os doentes em fim de vida é por isso um instrumento valioso para 

que  possamos concretizar o grande objectivo dos nossos cuidados - ajudar a morrer com 

dignidade e ao mesmo tempo possibilitar a reorganização da sua vida e a dos seus. Qualquer 

forma de comunicação – verbal ou não verbal- deve traduzir o reconhecimento do doente 

como Pessoa, para além da sua doença99. 

Comunicar vai mais além do acto de dar informação. Comunicar não é apenas um 

acto, é antes de mais um processo que requer a participação dos profissionais de saúde, do 

doente e dos seus cuidadores informais; neste processo o ritmo, a quantidade e a profundidade 

da informação é determinada pelo doente.  

                                                 
97 HENNEZEL, M.- Acompanhar os Últimos Instantes da Vida. Revista Sinais Vitais, n.º 41, Março 2002, p. 21 
98 Ibid. 
99 CHOCHINOV, Harvey – “Dignity and the essence of medicine: the A,B,C and D of dignity conserving care”, 
BMJ, Julho de 2007, Vol.334, pág.186  
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Hejelm-Karlsson (1998) citado por Maria da Luz Melo100, refere que informação se 

prende com o conteúdo da mensagem e com o processo da comunicação. Segundo o mesmo 

autor, num contexto de saúde, a comunicação é o processo pelo qual a informação é 

transmitida entre os interlocutores, sendo que a informação é o conteúdo e os aspectos 

semânticos da mensagem. Um estudo Canadiano e Australiano, sobre qual a informação que 

os doentes oncológicos em cuidados paliativos e suas famílias gostariam de receber, conclui 

que todos os participantes de diferentes origens étnicas, descreveram o processo de obter 

informação sobre a doença, com um detalhe considerável e com uma consistência notável.101  

O que demostra que para os doentes e seus cuidadores a forma como lhes é comunicada 

informação respeitante à sua doença não diz respeito apenas ao que é transmitido mas também 

à forma  como esta é preparada e transmitida. 

Na prática dos cuidados paliativos a comunicação desenvolve-se de acordo com a 

decisão de informar, ou não, o doente de toda a verdade. A questão do diagnóstico e do 

prognóstico são temas comuns no processo de comunicação com os doentes, mas  esta deve 

desenvolver-se de acordo com as necessidades de informação do doente, que muitas vezes 

traduzem preocupações, medos e expectativas.  

A comunicação eficaz e verdadeira, permite estabelecer objectivos atingíveis, ou 

reestruturar os objectivos delineados antes do processo de doença, que muitas vezes se tornam 

irrealistas no decurso da mesma. Esta reestruturação, que transforma objectivos “major” em 

“minor”, é primordial para ajudar o doente a concretizá-los e assim traduzirem vitórias que 

representam a concretização da esperança numa vida melhor num contexto em que a vida se 

apresenta limitada no tempo, de uma forma consciente.  

                                                 
100 MELO, M.L. – A comunicação com o doente – certezas e incógnitas. 1ª ed. Lusociência,2005, pág 53-54 
101 KIRK, P., KIRK, I., KRISTJANSON, L.J. – What do patients receiving palliative care for cancer want to be 
told? A Canadian and Australian qualitative study. British Medical Journal, Maio 2004, pág. 3. Acedido a 20 de 
Julho 2007  
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As expectativas da Pessoa, podem traduzir esperança. A esperança é “uma expectativa 

superior a zero de atingir um objectivo”102. Pelo contrário, o sentimento de abandono, 

isolamento, desvalorização enquanto ser humano e a ausência de objectivos provoca 

desesperança o que Jean Proal, citado por Aitken, define como “único mal insuportável”103. 

Comunicar a incurabilidade ao doente, penoso por si só, não significa destruir a 

esperança, mas sim substituir a esperança da cura em esperanças alternativas104, que se 

relacionam mais com a vivência, com a manutenção de relações estáveis com a família e 

amigos e com Deus ou outro Ser Superior. 

A manutenção de cuidados totais, personalizados, com base em conhecimentos 

científicos e técnicos actualizados, permite à equipe de saúde transmitir ao doente que apesar 

da doença existem objectivos passíveis de serem cumpridos mesmo que a morte se apresente 

próxima, sendo que a esperança numa morte serena é sempre um objectivo a cumprir. De 

facto, a esperança em cuidados paliativos é  acreditar que se tem meios para atingir pelo 

menos esse fim, nem que esse seja a morte tranquila, serena, em família e sem sofrimento. 

A comunicação pode e deve ser um instrumento terapêutico no processo de cuidar que 

nos permite manter a esperança; no entanto, esta tem que ser baseada na verdade para evitar 

as falsas esperanças e consequente sofrimento sem sentido. Parece-nos, tendo em atenção a 

importância da manutenção da esperança, que a comunicação baseada na verdade, na 

transferência do doente dos cuidados curativos para os cuidados paliativos é fundamental. Por 

essa razão, parece-nos premente mudar o discurso que se ouve repetidamente, inclusivé por 

profissionais de saúde, de que os cuidados paliativos existem porque “não há mais nada a 

                                                 
102 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed) Climepsi, Lisboa, 2003, pág. 33 
103 AITKEN, H – O sentido da vida até ao último instante- A dignidade e o sentido da vida – uma reflexão sobre 
a nossa existência. Pregaminho, 1ª ed., 2004, pág 49 
104 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed) Climepsi, Lisboa, 2003, pág. 33 
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fazer”. Com esta perspectiva de vida  e de cuidados é difícil manter a esperança numa vida 

digna e sem sofrimento.  

 

 A transmissão da verdade e a Bioética 

 

 “ Semelhante a um raio de sol, a verdade não 

pode ser manchada com nenhum toque externo” 

   Milton  
 

 
 

A autenticidade é uma qualidade essencial e indispensável na relação do profissional 

de saúde com o  ser humano que cuida. Uma relação de confiança mútua depende da 

capacidade do profissional de saúde de comunicar com os seus doentes. De acordo com 

Manuel González Barón, a verdade é o antídoto do medo, um potente agente terapêutico e 

sinónimo de liberdade.105 Não sendo tarefa fácil dizer a um doente portador de doença em 

estado avançado que não existem mais perspectivas de cura, isso não deve dar lugar à mentira 

ou à omissão!  

 Da forma como se comunica/informa o doente do tratamento a que vai ser sujeito vai 

depender em grande medida a forma como o doente se adapta a sua situação clínica. O direito 

à verdade, sendo que a verdade é “um bem-valor constitutivo e decisivo do ser humano”106, é  

“um  direito  fundamental  da  pessoa  e é a expressão do respeito que se lhe deve.”107 

Ocultar a verdade ao doente, impossibilita o doente de, no seu dia a dia, dar sentido à sua vida 

e viver como protagonista a última fase desta. Mentir é tornar o que é falso verdadeiro, com o 

sentido de que quem o ouve, o entenda como verdade. A mentira, gera receios e 
                                                 
105 BARÓN, M.G. – La información al enfermo com cancer. In Manual de Psicooncologia, 1999, Madrid, Cap 3, 
pág,163. 
106 Dicionário de Teologia Moral, 1997, pág 1257. 
107 SANCHO, Gómez – Como dar las malas notícias en medicina (2ª Ed.), Aran Edições, 2000, pág.37 
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desconfianças. Um dos impulsionadores da American  Medical Association (AMA), N. 

Hooker, defendia a verdade na relação médico-doente, relação de confiança mútua e 

acreditava que a mentira, mesmo dita no sentido de beneficiar o doente, deve ser evitada. Para 

sustentar esta ideia afirma que o doente, se assim quiser, acaba por saber a verdade pelos 

familiares e amigos o que,  por um lado  pode  não ser a  informação mais correcta e por outro 

pode produzir uma reacção mais penosa para o doente do que se tivesse sido informado logo 

desde o princípio. 

 Até à primeira metade do séc. XX  o que se verificava, com poucas excepções, era o 

encobrimento da verdade ao doente, no sentido de o proteger da perda de esperança e 

simultaneamente da tristeza e angústia por uma vida comprometida a curto prazo. Hoje em 

dia, o que se verifica com frequência é que a omissão da verdade ao doente está relacionada 

com a dificuldade dos profissionais de saúde, por défice de formação, em transmitir más 

notícias. Na realidade, como diz Ruskin, dizer a verdade é como escrever bem: aprende-se 

com o exercício.108

 De acordo com os Direitos e Deveres do doente este “tem direito a ser informado 

sobre a sua situação de saúde.” Esta informação deve ser prestada de forma clara, ajustada à 

personalidade, ao grau de instrução e às condições clínicas e psíquicas do doente. 

Especificamente, a informação deve conter elementos relativos ao diagnóstico  (tipo  de  

doença), ao  prognóstico  (evolução  da  doença),  tratamentos  a efectuar, possíveis riscos e 

eventuais tratamentos alternativos. Pode todavia, ser desejo do doente não ser informado do 

seu estado de saúde, devendo nestas situações e se assim o entender indicar, quem  quer que 

receba a informação em seu lugar.109

                                                 
108 Citado por SANCHO, Gómez. Diagnóstico cáncer- Como decírselo?, Aran Edições, 2005, pág.5 
109 Lei de Bases da Saúde, Lei 48/90– DR n.º 195, I Série de 24 de Agosto 1990 
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Ao doente assiste o direito de conhecer a verdade sobre si e sobre a sua situação 

clínica, se assim for sua vontade. Por seu turno, ao médico assiste o dever de comunicar a 

verdade, mantendo sempre a garantia de que  o doente terá acompanhamento clínico em todo 

o seu processo de doença, tal e qual como se a cura fosse possível. 

De acordo com Maria do Rosário Dias, a informação que é dada ao doente já foi 

encarada não como um direito seu mas como um privilégio do médico. Cita uma obra 

intitulada “Um Discurso Sobre As Obrigações Dos Médicos” datado de 1769 de Samuel 

Bard, em que este defende que a incurabilidade de uma doença e consequente predição de 

uma morte, deve ser revelada ao doente para que não se provoque nele medos e ansiedades 

que este pode vivenciar se pressentir que lhe ocultam a verdade sobre si mesmo. Refere ainda 

Thomas Percival, médico inglês do início do séc. XIX, que defendia que o direito do doente à 

informação sobre a  evolução da sua doença deveria ser retirado ou suspenso, em situações 

em que se previsse que esta iria provocar alguma alteração no estado psicológico do doente 

ou da sua família ou mesmo para a comunidade.110

Também foi Maria Rosário Dias que, citando L.J. Henderson (médico da Universidade 

de Harvard),  nos revela que este equipara o tratamento farmacológico ao tratamento “por 

palavras”, quando falava dos danos que cada um deles pode provocar ao doente, dano  que 

afirmava  dever ser o mínimo possível. Cita ainda Richard Cabot, que defende que a verdade 

deve ser dita em simultâneo com a protecção dos interesses do doente; reconhece e afirma 

ainda que embora difícil, o dizer a verdade ao doente tem resultados positivos.111

Um estudo realizado no IPO do Porto sobre  “Comunicação de más notícias: 

experiências e preferências dos doentes com cancro avançado” realizado por Ferraz 

Gonçalves et al. conclui que “embora a maioria dos doentes tenha sido informado da sua 
                                                 
110 DIAS, Maria do Rosário. A Esmeralda Perdida: a informação dada ao doente com cancro da mama. Instituto 
Superior De Psicologia Aplicada, 1ª Edição, Lisboa, 1997. 
111  Ibid, pág.36 
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doença há muitos problemas, sendo o mais importante,..., a diferença entre a informação 

prestada e as necessidades do doente.”112

 A comunicação eficaz, individualizada, verdadeira e honesta pode ser sinónimo de 

vida tranquila, ao contrário da conspiração do silêncio que pode impedir o doente de realizar 

alguns desejos ou orientá-los de forma consciente. A este propósito diz Gómez Sancho (2000) 

que, “ a perspectiva de um fim próximo pode constituir uma última etapa de crescimento, não 

só do ponto de vista transcendente, mas também num horizonte de imanência. Na consciência 

da morte podem-se estabelecer diálogos essenciais com o cônjuge, com os filhos, os amigos, 

apreciados durante a vida e que constituem na verdade a mais profunda consolação dos que 

partem”113 e Morrie, um professor universitário portador de doença terminal, refere-se à sua 

experiência neste contexto afirmando que “...saber que se vai morrer e estar preparado para 

isso a qualquer momento. É melhor. Assim podes realmente estar mais envolvido na vida 

enquanto se está vivo.” 114 Segundo  o  mesmo  autor  e  ainda  outros estudos nesta área,  a  

comunicação  de  diagnósticos  e  prognósticos  ao  doente “é  um acto humano, ético, médico 

e legal”115. 

 Parece, neste contexto, importante salientar que a informação deve ser dada de acordo 

com o que o ser humano parece querer saber, porque como nos diz W. Osswald “...parece 

claro que não há o direito de informar quem não deseja ser informado...”116; esta informação 

deve ser dada de forma gradual, em local tranquilo e  reservado, com tempo para ouvir, 

escutar, acompanhar e confortar, devendo permitir a expressão de sentimentos. É importante 

para o doente ter a garantia de que continuará a ter apoio, cuidados e empatia por parte dos 

                                                 
112 GONÇALVES, F et al.-Breaking bad news : experiences and preferences of advanced cancer patientes at a 
Portuguese oncology centre. Palliative Medicine, n.º 19, 2005, pág.526-531 
113 SANCHO, Gómez – Como dar las malas notícias en medicina (2ª Ed.), Aran Edições, 2000, pág 39. 
114 MITCH ALBOM. -  As Terças com Morrie, Oficina do livro, 2003 
115 SANCHO, Gómez – Como dar las malas notícias en medicina (2ª Ed.), Aran Edições, 2000, pág 57 
116 Osswald, W. - “Direitos do doente”, in Bioética, 1996, pág. 95 
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profissionais de saúde que o acompanharam no seu processo de doença, garantindo-lhe que a 

sua autonomia será preservada e que tudo será realizado em consonância com a diminuição do 

sofrimento e a manutenção da melhor qualidade de vida possível.   

Quando a verdade a revelar ao doente se refere à incurabilidade da doença e 

consequentemente ao “anúncio” de um final de vida previsível a curto ou médio prazo, tudo o 

que foi referenciado no segundo capítulo  se torna ainda mais penoso para quem transmite a 

informação e para quem a recebe. 

 Gómez Sancho (2000), diz-nos que “ com muita  frequência os médicos recusam o 

contacto com os doentes que vão morrer, (...), nem sequer se atrevem a falar da morte com os 

seus doentes” e que “ muitas vezes o médico estabelece uma distância emocional com o 

doente centrando-se (...) exclusivamente nos aspectos físicos da doença. Esta atitude (...) 

bloqueia em grande parte a sua capacidade terapêutica, entre outras coisas por deixar o 

doente a sós com o seu problema.”117

A verdade é mesmo esta! Os doentes portadores de doença incurável, necessitam de 

ser escutados e de uma palavra de compreensão, mas a formação recebida pelos profissionais 

de saúde durante a formação profissional não comporta, na maioria dos cursos, a comunicação 

com o doente.118 Más notícias são, de acordo com  Buckman, “todas as informações que 

possam alterar drasticamente ou negativamente a perspectiva futura da vida de uma 

pessoa.”119

A comunicação de más notícias (diagnósticos, prognósticos, morte, malformações, 

invalidez, etc.) induz de forma imediata sofrimento no doente e na sua família pelo facto de 

não haver forma de a amenizar. Todavia, ao transmitir uma má notícia é importante transmitir 

                                                 
117 SANCHO, Gómez. Como dar las malas noticias en medicina, (2ª Ed) Aran Edições, 2000, pág.22 
118 SANCHO, Gómez. Diagnóstico cáncer- Como decírselo?, Aran Edições, 2005, pág.49. 
119 BUCKMAN, R. “How to break bad news-a guide for health care professionals” Pan Books, Londres, 1994, 
p. 11. 
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também que  se reconhece o sofrimento e as alterações que esta provoca na vida do ser 

humano, ao mesmo tempo que se mostra disponibilidade para confortar, aconselhar, 

esclarecer dúvidas e empatia pela situação que estão a vivenciar, enfatizando aspectos 

positivos do presente e do futuro. Nos doentes portadores de doença avançada o sofrimento 

comporta o medo da morte, do desconhecido, da solidão e revela-se numa angústia e 

ansiedade pela perda de sentido do que será o futuro. 

 A fragilidade da medicina e dos seus conhecimentos é reconhecida pelos profissionais 

que conseguem dizer a verdade ao doente. Comunicar a um doente que a sua doença evoluiu 

ao ponto de não ser possível a cura é um dos actos mais sublimes da prática clínica e 

simultaneamente a mais difícil. Trata-se de um desempenho que é adquirido com treino e que 

por isso pode ser bem executado, pelos profissionais de saúde. 

 Existem nestas situações princípios que devem se respeitados. Devemos permitir 

reacções, silêncios, questões e essencialmente  tempo para  que o receptor da mensagem se 

adapte ao que lhe foi transmitido; mas ao mesmo tempo e para que isto seja possível não 

podem existir “pressas”, banalidades, falsas protecções e simpatias. O recurso a eufemismos 

pode ser útil mas tem que se verificar se foi compreendido pelo doente. 

Buckman refere que as intervenções relacionadas com más notícias consistem em 

divulgar a informação ao doente,  num diálogo profissional de saúde e doente que pode ser 

sinónimo de um benefício terapêutico para o doente120. Para este autor, as más notícias, por si 

só, causam ansiedade o que significa que esta intervenção deve ter qualidades de suporte 

emocional e sensibilidade para com o doente ou o receptor da mensagem. Definiu então, seis 

passos orientadores com elevada utilidade prática para os profissionais de saúde que 

necessitam de dar uma má notícia. O importante é Começar, mas para isso é necessário 

                                                 
120 Ibid. 
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preparar e estruturar a entrevista, escolher um local apropriado, tranquilo e reservado, pensar 

quem vai estar presente e criar um ambiente emocional apropriado. Depois avaliar quais as 

informações que o doente tem em seu poder, em relação ao que vai ser transmitido e 

identificar quais as emoções daí resultantes e vividas. Perceber o que  quer saber,  que como 

já vimos é um direito da Pessoa e o reconhecimento de que cada uma, na sua unicidade, 

solicita e recepciona a informação de forma diferente de qualquer outro ser humano perante a 

mesma informação.  Na etapa da partilha da informação deve haver um ajuste ou uma 

adaptação da informação em relação às necessidades do doente, avaliando a sua compreensão 

e clarificando más interpretações. Esta partilha de informação deve ser gradual, através de 

uma linguagem simples e clara, recorrendo a “tiros de aviso” que indiquem que a situação é 

mais grave do que se esperava. Após esta partilha de informação devemos ter em atenção que 

devemos  dar resposta às reacções do doente  sempre com sinceridade, tranquilidade e 

garantindo apoio contínuo. Nesta etapa, a partilha de emoções depende da relação 

estabelecida com o doente e o respeito pelo silêncio tem uma função terapêutica pois permite 

pensar e assimilar a informação e formular questões. O último passo comporta o 

planeamento e acompanhamento, que permite ajudar os doentes e famílias a identificar 

problemas e preocupações, perceber quais os problemas que têm solução, identificando 

estratégias eficazes para ajudar a viver esta etapa crucial da vida. O mesmo autor, reforça a 

ideia que é importante fazer “um contrato” de seguimento e ajuda mútua, em que o médico 

está presente para ajudar, sendo para isso de extrema importância a colaboração do doente e a 

confiança deste nos profissionais de saúde que dele cuidam, podendo colocar todas as 

questões que achar pertinentes sobre o seu tratamento. Neste sentido não devem ser criadas 

falsas esperanças, que não se coadunam com o dizer a verdade e com tudo o que foi referido 

neste capitulo.  
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A verdade, é que está estudado e descrito que a maioria das pessoas quer saber o que 

se relaciona com a sua doença, que a relação do profissional de saúde com o doente fica 

fortalecida, que um doente informado é um doente que colabora muito mais e mais consciente 

nos seus planos de tratamento, vivendo melhor com a sua doença. Mas é verdade também, 

que comunicar eficazmente significa acompanhar quem é cuidado, porque o que hoje parece 

estar percebido, amanhã, por processos individuais de negação e revolta tem que ser 

novamente trabalhado, como se do início se tratasse - “Sem recorrer a mentiras, sem ocultar 

o que o doente quer e possa saber, o ideal será, adaptando-se às circunstâncias, comunicar a 

verdade possível, ou seja, a informação que ajude o doente a assumir-se nas suas limitações 

e capacidades...”121 até porque em situações de doença grave, dolorosa, prolongada e sem 

perspectivas curativas “ a «incomunicabilidade»  não é sadia, mas é frequente”122. 

O fim da vida põe a vida do ser humano em questão. Como refere Vasco Pinto 

Magalhães, “A morte não é uma questão: põe o homem em questão. A morte não tem sentido, 

mas pode dar sentido”.123 Cuidar de Pessoas em fim de vida tem como fim máximo a 

garantia da qualidade de vida e a manutenção da sua dignidade e para cuidar de alguém “ é 

necessário aplicar a atenção a essa pessoa, reflectir sobre ela e a sua situação e agir em seu 

favor”.124  

A comunicação da verdade, ou pelo menos da verdade possível, aos doentes 

transferidos para os cuidados paliativos parece-nos fundamental não só porque, como refere 

Feytor Pinto, “todos os doentes qualquer que seja o seu grau de diferenciação intelectual, 

têm o direito de conhecer a sua situação clínica, bem como os exames e tratamentos 
                                                 
121 BERNARDO, Frei – “A verdade devida ao doente”. Revista Divulgação, Ano VIII,  n.º 29 Janeiro 1994, pág. 
5 
122 BERNARDO, Frei –“Efeitos da doença na vida da pessoa”. Revista Divulgação, Ano VIII, n.º 30 Abril 
1994, pág 35. 
123 MAGALHÃES, Pinto Vasco – “Nós, face à morte do outro”, in Cadernos de Bioética, Edição do Centro de 
Estudos de Bioética, Ano XII, n.º 28, Abril 2002, pág.96 
124 Citado por PIRES, L. Ana Maria – “Cuidar em fim de vida – aspectos éticos” in Cadernos de Bioética, 
Edição do Centro de Estudos de Bioética, Ano XI, n.º 25, Abril 2001, pág.86 
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propostos”125, mas também porque o que se vai decidir interfere directamente com o projecto 

de vida de cada um, o qual poderá ser reajustado se o doente estiver devidamente informado 

sobre o seu processo de doença e sobre as intenções de tratamento proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 SALEMA, Isabel – “Sim, Senhor doutor...” Revista Divulgação, Ano VI, n.º 22,Abril 1992, pág 47 
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1. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

     A investigação científica permite-nos “resolver problemas 

ligados ao conhecimento dos fenómenos...”  

Fortin, 1999 

  

  1.1 Problemática e questão de investigação  

 

  A doença incurável aviva a ideia de que a morte é real, presente e inevitável na 

história de vida da Pessoa. A obstinação na cura da doença resulta também na dificuldade dos 

profissionais de saúde aceitarem que a morte existe e que a ciência não responde eficazmente 

a todos os problemas causados pelas doenças na vida do Ser Humano. 

A passagem para os cuidados paliativos é com frequência encarada de forma negativa, 

não só pela ideia que os relaciona directamente com cuidados terminais, mas também porque 

representa o assumir e aceitar que a cura já não é possível. A não comunicação da verdade ao 

doente sobre a sua situação clínica e sobre o que  pretende ser o objectivo do cuidar quando a 

cura já não é possível, pode ser um factor impeditivo para o doente viver com qualidade o 

resto da sua vida. 

A necessidade de estabelecer objectivos modestos e atingíveis para e com o doente só 

poderá ser possível se este tiver consciência da gravidade da sua situação clínica e do que 

pretende realizar sózinho ou com a sua família.   
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A experiência de mais de uma década como enfermeira numa unidade de cuidados 

paliativos demonstra, de uma forma empírica que a percepção real da situação clínica e dos 

objectivos do tratamento paliativo por parte dos doentes com doença avançada não é, para 

muitos, clara e conhecida de uma forma consciente e informada. A esperança de voltar a 

efectuar tratamentos com intuito curativo, como por exemplo a quimioterapia, ou a esperança 

de viver ainda muito tempo é com frequência verificada, o que implica como que um 

“começar de novo” no que diz respeito à relação profissional de saúde – doente na medida em 

que há com frequência necessidade de estabelecer objectivos realistas e atingíveis com e para 

o doente. A esperança numa vida melhor, sem sofrimento e com qualidade deve ser mantida 

mas, para que isso seja real é necessário que, quer o doente quer a sua família, estejam cientes 

da sua situação clínica. 

A reflexão quase diária sobre esta realidade leva-nos a uma questão fulcral para 

perceber a razão desta inconformidade face aos objectivos do tratamento e ao conhecimento 

real da situação de doença que os doentes possuem. O que é que os doentes sabem sobre a 

sua transferência para os cuidados paliativos? O que é que lhes foi dito para justificar a 

transferência de serviço? São assim as nossas questões de partida, que de acordo com  

Fortin (1999) são “ um enunciado interrogativo e não equívoco que precisa os conceitos 

chave, especifica a natureza da população que se quer estudar...”126.  

 

1.2 Finalidade e Objectivos do estudo 

 

A nossa finalidade é conhecer e reflectir sobre uma realidade inserida num contexto 

muito particular - a passagem para os cuidados paliativos -   na tentativa de compreender um 

                                                 
126 FORTIN, M.F. – O Processo de Investigação: Da concepção à realização, Lusociência, Loures 1999. 
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conhecimento empírico que parece mostrar que os doentes não percebem (ou não lhes são 

comunicados) os motivos da transferência dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 

e, consequentemente, propor medidas que possam melhorar esta realidade. 

    De facto, o exercício profissional como enfermeira com doentes com doença 

avançada, tem revelado que a passagem dos cuidados curativos para os cuidados paliativos é 

para estes e suas famílias a passagem para o “local da morte” ou um tratamento que antecede 

o recomeçar do  tratamento curativo e não para um serviço com uma filosofia  de cuidados 

que visa melhorar a qualidade de vida restante, a diminuição do sofrimento e 

consequentemente a manutenção da dignidade da vida da Pessoa portadora de doença em fase 

avançada, progressiva e incurável.  Esta realidade dificulta o trabalho da enfermeira, uma vez 

que existe um desfasamento entre as perspectivas dos doentes relativamente à transferência de 

serviço e os objectivos dos cuidados, sendo fundamental que o doente perceba e aceite que os 

cuidados a prestar visam não o tratar a doença mas sim cuidar da pessoa doente, em função 

das suas necessidades quer físicas quer psicológicas, sociais e espirituais. A relação 

enfermeiro/doente, em nosso entender, é tanto mais efectiva quanto maior for a verdade com 

que se comunica, o que implica, muitas vezes, recomeçar este processo relacional e 

terapêutico, numa tentativa de se conseguir estabelecer uma relação de confiança mútua que 

nem sempre é possível pela rápida evolução da doença da pessoa. 

 Tendo como ponto de partida este problema e a finalidade já referenciada, os 

objectivos deste estudo são:  

• Conhecer como é que os doentes seguidos no Serviço de Cuidados 

Paliativos do IPO - Porto percebem  a informação sobre a transferência dos 

Cuidados Curativos para os Cuidados Paliativos;  

• Saber qual o profissional da equipa de saúde que lhes deu esta informação;  
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• Reflectir sobre  como está a ser vivida; 

• Perceber o que poderia ser melhorado, no processo de comunicação desta 

notícia, na perspectiva dos doentes. 

 

1.3 Desenho da investigação 
 
 

O estudo que se pretende fazer é um estudo exploratório, descritivo e inserido no 

paradigma qualitativo. Exploratório porque se tenta “explorar” um fenómeno comum a uma 

população  sobre o qual se desconhece qualquer estudo anterior e descritivo porque, como 

refere Fortin (1999), se pretende “ descrever simplesmente um fenómeno ou um conceito 

relativo a uma população, de maneira a estabelecer características desta população ou de 

uma amostra desta”.127; consideramos este estudo no paradigma  qualitativo porque estuda 

fenómenos que os indivíduos vivem, o que quer dizer que “se investiga “com” e não “para” 

as pessoas de interesse.” 128 Segundo Fortim trata-se de um estudo de Nível 1 que “consiste 

em descrever, nomear ou caracterizar um fenómeno, uma situação ou acontecimento, de 

modo a torná-lo conhecido...” 129. 

A investigação qualitativa é descritiva. A descrição dos fenómenos permite-nos a sua 

análise de uma forma abrangente e contextualizada. Tudo possui um significado que é 

intrinsecamente dependente da circunstância em que o fenómeno é vivido. Neste caso 

particular pretende-se descrever a experiência passada dos indivíduos - a transferência para os 

Cuidados Paliativos - tal e qual ela foi retida na memória  e está a ser vivida. Pretendemos 

                                                 
127 FORTIN,M.F.– O Processo de Investigação: Da concepção à realização, Lusociência, Loures, 1999, pág. 
171. 
128 Ibid.,pág.148 
129 Ibid., pág 52 
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conhecer a forma como foi transmitida ao doente a informação da transferência de cuidados e 

o modo como esta foi percebida.  

Porque a enfermagem abarca  as vivências das pessoas e a fenomenologia por sua vez 

nos ajuda “a interpretar a natureza da consciência no mundo”130 este estudo pretende ser um 

estudo de carácter fenomenológico, ao tentar descrever o que os doentes em cuidados 

paliativos vivenciam com a experiência/ confrontação da passagem de um tipo de cuidados 

cujo intuito é conseguir a cura da doença, para cuidados que visam o controlo de sintomas e  o 

proporcionar melhores dias em vez de mais dias de vida, o que em nosso entender tem 

interesse para a prática clínica. Por esta razão a opção por esta metodologia foi um objectivo 

primordial, no sentido de conhecer uma realidade muito particular – mundo enquanto vivido -  

do ponto de vista das pessoas que a vivem – vivência.  

Como sabemos a fenomenologia é “o estudo das essências e de todos os 

problemas”131 , com o objectivo de descrever um fenómeno através do sentido que as pessoas 

atribuem às situações que vivem, recorrendo à análise da vida vivida pela pessoa. Estas 

vivências, que Husserl define como “primeiros dados absolutos”132 – conhecimentos 

intuitivos da vivência, fenómenos cognitivos singulares – permitem à fenomenologia partir da 

vivência singular para a universalidade,  constituindo-se, de acordo com Wagner (1983) 

“como um modo de nos vermos a nós mesmos, os outros e tudo o resto com quem ou com que 

contactamos na vida”133.   Para atingir esta meta seria necessário que as pessoas alvo do 

nosso estudo fossem capazes de descrever as experiências vividas de tal modo que  

permitissem uma análise de conteúdo dos discursos capaz de fazer emergir os fenómenos 

                                                 
130 CARPENTER, D – Investigação Qualitativa em Enfermagem. Avançando o Imperativo Humanista,2ª Ed., 
Lusociência, Loures, 2002, pág.49 
131 TRIVINOS, A – Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais – a Pesquisa Qualitativa em Educação- Editora 
Atlas, São Paulo, 1990, pág 43 
132 Ibid., pág. 44 
133 CARPENTER, D – Investigação Qualitativa em Enfermagem. Avançando o Imperativo Humanista,2ª Ed., 
Lusociência, Loures, 2002, pág.50 
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vivenciados na sua essência. No entanto, no decorrer do estudo, mais especificamente durante 

a realização das entrevistas, a descrição das vivências deste ou destes momentos particulares 

pelos entrevistados revelou-se particularmente pobre, expressando estes as suas vivências 

mais como um aglomerado de factos do que com a expressão de sentimentos e emoções que 

acompanham a vivência desses mesmos acontecimentos. 

Do ponto de vista filosófico “A Fenomenologia é uma ontologia, que fundamenta uma 

filosofia de acção, sempre com um sentido pessoal e saturado. Cada situação é sempre única e 

pessoal e o investigador/fenomenólogo apenas pode “ver”  o fenómeno através dos olhos do 

actor. Descrevendo ou interpretando apenas o pode fazer através das palavras, dos gestos, 

enfim dos sentidos que o próprio lhe atribui”134. A pesquisa em fenomenologia pode 

entender-se como a descrição qualitativa de experiências vividas mas também como a 

descrição do sentido dessas mesmas experiências. 

Neste estudo, apesar de ter sido possível a descrição dos fenómenos por parte de quem 

os viveu foi difícil fazer emergir a descrição do sentido dessas experiências, tendo os 

participantes manifestado dificuldade em expressar o que sentiram neste processo de transição 

para os cuidados paliativos. 

As razões para esta dificuldade encontrada por nós parece-nos poder dever-se a 

factores de várias ordens: 

- A vivência da proximidade da morte: algo que cada um de nós tem dificuldade em 

gerir, que todos pensamos estar ainda longe mas que estes doentes vivem como 

uma realidade presente;  

                                                 
134 FRANÇA, Ana Paula – A Emergência da Consciência Bioética e o Cuidar – Tese de Doutoramento em 
Filosofia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2004, 
pág.299. 
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- Tristeza e depressão: muitos destes doentes passaram anos na Instituição a fazer 

tratamentos com intuito curativo que lhes provocaram desconforto mas que tinham 

como fim uma causa maior - a cura - que se revelou não ser possível; 

- Idade dos participantes: o fim da vida nunca é aceite; no entanto, quando a pessoa 

atinge uma idade avançada e porque sabemos que a morte é o nosso fim, esta 

parece ser vista de uma forma mais “natural” pelos participantes mais velhos; 

- Hegemonia do poder médico: se os profissionais de saúde assim o entenderam é 

porque assim é e portanto é uma realidade que se tem que aceitar; 

- Dificuldade em expressar sentimentos e relatar experiências vividas; 

- Debilidade física e psicológica; 

- Ausência de informação adequada sobre a situação clinica;  

- Indiferença face à situação vivenciada. 

 

Perante esta circunstância e tentando eliminar o erro do investigador durante o 

processo de colheita de dados tentou-se uma outra abordagem aos mesmos doentes 

procurando clarificar melhor as questões, na esperança de que as suas respostas permitissem 

uma mais rica descrição do fenómeno em causa. No entanto, esta estratégia não surtiu o efeito 

desejado, uma vez que as  respostas às questões foram igualmente curtas e em tudo 

semelhantes às respostas dadas anteriormente. Prosseguiram-se então as entrevistas, conforme 

anteriormente planeado, até ser atingida a saturação de campo. 

 Pensamos ser importante salvaguardar que todos os participantes aceitaram de 

imediato participar no estudo, mas à medida que as questões foram colocadas, sentiam 

dificuldade em recordar vivências anteriores e por isso descrever sentimentos vividos. Em 

anexo (anexo III) são apresentadas transcrições das entrevistas concedidas por dois doentes, 
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numa perspectiva de se puder visualizar a diferença/semelhanças entre as respostas dadas às 

mesmas questões, nos dois momentos.   

De qualquer forma, parece-nos interessante analisar a forma como é descrita esta 

importante fase da vida de cada um dos participantes, o modo como esta é integrada como um 

dos muitos momentos que comporta o processo de doença. O  que estes doentes transmitiram 

foi pensado e vivido, o que nos parece ser por si só um factor a considerar, relevar e analisar 

no sentido de proceder à melhoria do que não está bem e de manutenção do que está a ser 

feito correctamente. 

A fenomenologia enquanto corrente filosófica pretende perceber o mundo como este 

aparece à consciência. Cada indivíduo percebe essa realidade e descreve-a de acordo com o 

modo como ela surge na sua consciência. Descreve por isso os fenómenos e não os factos. 

Uma limitação do presente estudo prende-se sem dúvida com a interferência dos 

vários factores que “influenciam” o modo como este momento particular foi vivenciado. Mas, 

o que pretendemos é conhecer os fenómenos e não os factos, pois estes passam para segundo 

plano, de acordo com os objectivos deste estudo particular. Assim sendo, mesmo que não 

possamos denominar este estudo como fenomenológico do ponto de vista da metodologia, 

podemos sem dúvida apelidá-lo de fenomenológico quanto à sua orientação filosófica. 

 

1.4 População alvo e amostra 

 
  Entendendo-se por população “o conjunto de todos os sujeitos ou outros elementos de 

um grupo bem definido tendo em comum uma ou várias características semelhantes e sobre o 
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qual assenta a investigação”135, determinou-se que a população deste estudo é constituída 

pelos doentes inscritos no IPO Porto e a serem seguidos pelo Serviço de Cuidados Paliativos 

(SCP).  

Os doentes seguidos por este serviço são admitidos de acordo com os seguintes critérios 

de admissão: 

• Estar inscrito no IPOFG do Porto; 

• Ser considerado adulto (na instituição é considerada uma idade igual ou superior a 16 

anos); 

• Ser portador de doença oncológica incurável, avançada e progressiva, sem resposta 

aceitável à terapêutica antineoplásica; ou recusar esta terapêutica após explicação dos 

seus benefícios/riscos; 

• Ter efectuado tratamentos curativos na Instituição; 

• Ter sintomas / problemas intensos ou incapacitantes resultantes da doença oncológica; 

• Aceitar ser seguido pela equipa de cuidados paliativos, após informação dos 

objectivos da Medicina Paliativa, sendo que o consentimento poderá ser dado pelos 

familiares, isto se o doente apresentar alterações cognitivas que o impeçam de o fazer. 

 
 
 Na impossibilidade de estudarmos toda a população, pela debilidade/astenia/caquexia 

que muitos dos doentes apresentam, pela dificuldade em comunicar por razões do foro clínico 

(traqueostomizados), pela presença de sintomas físicos e psicológicos que muitas vezes 

limitam a comunicação, entre outros motivos, pensamos estudar uma amostra da referida 

população alvo, no sentido de concretizar o estudo a que nos propusemos. Fortin define 

                                                 
135 FORTIN,M.F.– O Processo de Investigação: Da concepção à realização, Lusociência, Loures, 1999, pág. 
373 
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amostra como “um sub-conjunto de uma população ou grupo de sujeitos que fazem parte da 

mesma população”136.  

É de salientar que num estudo desta natureza é mais importante a “qualidade” da 

informação recolhida do que a “quantidade” dessa informação, motivo pelo qual a nossa 

amostra foi determinada pelos seguintes critérios: 

- 28 doentes, seguidos pelo Serviço de Cuidados Paliativos do IPO Porto: 

• se em regime de internamento, seguido há mais de uma semana; 

• se em regime de ambulatório, durante a segunda consulta ou subsequentes; 

- sem alterações cognitivas e capazes de comunicar verbalmente; 

- estarem física e psíquicamente estáveis; 

-   aceitarem participar no estudo, através de uma entrevista gravada, com a garantia de 

confidencialidade.  

Esta amostra poderia, no entanto ser maior ou menor, de acordo com a saturação do 

campo. 

 A determinação destes critérios teve como base o respeito pelo doente  e o cuidado de 

não causar ao mesmo mais situações que o pudessem afectar emocionalmente. Assim, 

consideramos mais correcto efectuar a entrevista algum tempo após ter sido revelada a 

situação de progressão da doença e da determinação de impossibilidade de tratamento com 

intuito curativo. Os doentes em regime de internamento transferidos de serviços com uma 

filosofia curativa e os doentes que vêm pela primeira vez à consulta externa de cuidados 

paliativos, apresentam estados de ansiedade e de tristeza inerentes à situação que a nosso ver 

deve ser respeitado e permitido. Por essa razão pensamos ser mais correcto permitir ao doente 

                                                 
136 Ibid, pág 202 
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este tempo de adaptação a uma nova realidade e depois, com a sua aprovação, proceder à 

entrevista.  

Reconhecemos que surgiram casos em que os entrevistados não se recordavam 

correctamente do que lhes foi transmitido, tendo sido retirados do estudo apesar de  

corresponderem aos critérios da amostra. 

 A escolha da Instituição onde os participantes são seguidos (IPO PORTO) deveu-se ao 

facto de ter sido a primeira Instituição em Portugal, há mais de 10 anos, a ter internamento de 

cuidados paliativos e, portanto, ser uma instituição onde a priori  é esperado haver mais 

formação e treino na transmissão destas notícias, apesar de, de uma forma empírica, a 

experiência de catorze anos de exercício profissional nesta área revelar que uma grande 

percentagem dos doentes parece não saber especificamente a razão da transferência para os 

cuidados paliativos, mantendo a  esperança de retomar os tratamentos curativos e de um 

futuro longo. Esta situação está em contraposição com a definição de doente terminal que 

comporta uma esperança de vida limitada, de semanas, meses ou mais raramente de anos.137  

 

1.4.1 Caracterização da amostra 

 
  Na abordagem aos participantes no estudo foram colhidos dados que nos permitem a 

caracterização da amostra, através da definição das características que nos revelam o perfil 

dos participantes no estudo e que dividimos em: 

- sócio demográficas 

- clínicas 

 

                                                 
137 NETO, I. Galriça, et al – A dignidade e o sentido da vida- uma reflexão sobre a nossa existência. 1ª ed., 
Pergaminho, 2004, cap.1, pág 17. 
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Características Sócio Demográficas: 

Nestas variáveis definimos:  

Género – Masculino e Feminino;  

Idade – As idades dos participantes no estudo situam-se entre os 37 e os 89 anos. 

Foram definidas 6 categorias: 31-40 anos; 41-50 anos; 51- 60 anos; 61-70 anos; 71- 80 anos e 

81- 90 anos. 

Níveis de Escolaridade -  Foram  definidos de acordo com os  ciclos de ensino: 

1º ciclo do Ensino Básico – 1º ao 4º ano de escolaridade; 2ºciclo do Ensino Básico – 5º e 6º 

anos de escolaridade; 3º ciclo do Ensino Básico – 7º ao 9º ano de escolaridade; Ensino 

Secundário – 10º ao 12º ano de escolaridade e Ensino Superior. Para este estudo definimos, 

como Analfabetos todos os participantes que não tenham o 1º ciclo  do Ensino Básico 

completo. 

Profissão – Definidas as profissões que desempenhavam até ao inicio do processo de 

doença. 

 

 Características clínicas: 

Diagnóstico – Definido de acordo com o órgão humano onde surgiu a doença 

oncológica e como é descrito no processo clínico individual de cada participante. 

Tempo de permanência em Cuidados Paliativos – Contado a partir da primeira 

observação pela equipa de Cuidados Paliativos. 

 

Os dados colhidos através das entrevistas e que se referem à caracterização da amostra 

foram tratados estatisticamente. Passamos a apresentar os gráficos e tabelas resultantes do seu 

tratamento, seguidos da sua análise descritiva. 



A comunicação na transferência dos doentes dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 
______________________________________________________________________________________ - 87 - 

Gráfico I – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA,  POR SEXO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico II- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA, POR IDADE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Quadro I - DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA DA AMOSTRA, POR IDADE 

Sexo 

17

11

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

sexo masculino sexo feminino

idade

1

5

3

9

6

4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

31-40 anos 41-50 anos 51- 60 anos 61-70 anos 71-80 anos 81-90 anos

Idade Frequência. 

absoluta 

Frequência Absoluta 

acumulada 

31-40 anos 1 1 

41-50 anos 5 6 

51-60 anos 3 9 

61- 70 anos 9 18 

71-80 anos 6 24 

81-90 anos 4 28 

Total 28  
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Gráfico III – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
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Gráfico IV - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA, POR PROFISSÃO   
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Gráfico V - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA, POR DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
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Gráfico VI - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA, POR TEMPO DE ADMISSÃO EM CP 
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QUADRO II - DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA DA AMOSTRA, POR TEMPO DE ADMISSÃO 

EM CP 

 

Tempo em Cuidados 

Paliativos 

Frequência. 

absoluta 

Frequência 

Absoluta acumulada

≤1 mês 11 11 

>1mês ≤ 3 meses 8 19 

>3 meses ≤ 6 meses 5 24 

>6 meses ≤ 9 meses 0 24 

>9 meses ≤ 12meses 0 24 

>12 meses 4 28 

Total 28  

 

 

De acordo com os Gráficos e Quadros apresentados podemos verificar que os 

indivíduos do sexo masculino representam 59,3% dos participantes no estudo e que esta 
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população pode ser considerada idosa, na medida em que 70% dos inquiridos têm uma idade 

superior a 61 anos, sendo a média de idades de 65 anos.  

Dos 28 participantes, vinte (71,4%) têm uma escolaridade igual ou inferior ao ensino 

básico e apenas um tem um grau de Licenciatura, o que pode eventualmente explicar algumas 

das dificuldades sentidas durante a colheita de dados. 

A análise do Gráfico IV revela, no que concerne à profissão, que 32% dos 

participantes são domésticas, 17% agricultores e 14% empregados de escritório. Verificamos 

ainda, no Gráfico V, que onze dos participantes - 39% da amostra - são portadores de uma 

doença oncológica do aparelho digestivo, sendo que dos restantes apenas se distinguem 

doentes portadores de carcinomas da próstata e do colo do útero, com a representação de 4 e 5 

participantes para cada um dos diagnósticos. 

Quanto ao tempo de permanência em cuidados paliativos, 24 dos 28 doentes (86% da 

amostra) possuem este acompanhamento há menos de seis meses, o que pode significar uma 

maior fiabilidade dos dados obtidos, uma vez que a entrevista se reporta a uma fase inicial da 

prestação destes cuidados. 

  

1.5 Recolha de dados 

 
 Um instrumento de colheita de dados tem como finalidade recolher informação que dê 

resposta às questões de investigação colocadas. Foi realizada uma entrevista semi estruturada 

que, segundo Fortin, é “ aquela  em  que  a  formulação  e a sequência das questões não são 

predeterminadas mas deixadas à discrição do entrevistador”138. Este tipo de entrevista é 

frequentemente usada em estudos exploratórios, em que o investigador pretende entender o 

                                                 
138 FORTIN,M.F.– O Processo de Investigação: Da concepção à realização, Lusociência, Loures, 1999, pág. 
247 
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significado dado a um acontecimento, sob a perspectiva do entrevistado. Para além disto, a 

entrevista permite ao investigador que pretende efectuar um estudo qualitativo, poder fazê-lo 

em quase toda a  população, podendo ainda detectar de imediato erros de interpretação da 

questão colocada.139

Pelas particularidades do serviço e dos participantes existiram  aspectos éticos que 

foram respeitados: 

• Autorização para realização do estudo pela Comissão de Ética do IPOCRP; 

(Anexo I) 

• Participação voluntária dos doentes após esclarecimentos sobre a finalidade do 

estudo e  garantia de confidencialidade e o anonimato; 

• Autorização para gravação das entrevistas, com compromisso da sua destruição 

após concretização do estudo; 

• Consentimento Informado dos participantes no estudo.  

 Nos estudos de carácter qualitativo e fenomenológico a  entrevista é um método de 

eleição para colher dados que se relacionam com um fenómeno, pela possibilidade de ter 

acesso directo à experiência que o indivíduo vive, descrita pelas suas próprias palavras.  

 Partindo da questão principal relacionada com a comunicação ao doente sobre a 

transferência de cuidados (curativos para paliativos), foram elaboradas questões abertas, 

orientadoras da entrevista e do estudo: 

• Que profissional de saúde informou o doente que iria ser transferido para os 

Cuidados Paliativos? 

• Quando lhe foi comunicada esta transferência? 

• Qual o teor da informação que lhe foi transmitida? 

                                                 
139 Ibid, pág.249 
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• O que significou para o doente essa informação? 

• O que é que o doente sente que seria importante para si que tivesse sido 

incluído nessa informação? 

Foram também efectuadas questões fechadas, no sentido de poder caracterizar a 

amostra, tendo em conta o género, a idade, a profissão, o diagnóstico e o tempo de 

permanência nos cuidados paliativos.  

Foi realizado um pré teste, a três indivíduos (dois do internamento e um da consulta), 

no sentido de verificar se as questões colocadas na entrevista eram entendidas pelos 

participantes, antes de esta ser aplicada em maior escala. 

A entrevista decorreu no local onde os participantes se sentiram bem, à vontade, num 

local reservado e respeitando a privacidade do doente. Alguns doentes solicitaram a presença 

do seu cuidador primário, o que foi permitido, tendo sido previamente esclarecido com ambos 

que não seria desejável a sua interferência durante a entrevista,   tendo em conta que o que se 

pretendia no estudo era  apenas o relato da experiência individual do doente. As entrevistas 

realizadas com os doentes para a concretização deste estudo tornaram patentes as dificuldades 

de investigar em cuidados paliativos. As pessoas colaboram, com consciência de que o 

resultado da sua participação não será para elas mas para os outros, mas no decorrer da 

entrevista surgem problemas de ordem prática que são influenciados quer pela dificuldade em 

recordar/relatar factos passados e penosos na sua vida, quer pela carga emocional que estes 

acarretam.   

Inicialmente foram efectuadas quinze entrevistas e analisadas. A constatação da 

pobreza de conteúdo em termos de descrição do sentido que a experiência da transferencia 

para os cuidados paliativos teve para cada participante, deu origem a que se voltasse de novo 
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à fase de colheita de dados/testemunhos, que por sua vez terminou ao vigésimo oitavo 

participante uma vez que a repetição de dados nos dava a indicação de saturação da amostra. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas em suporte informático; parece-nos 

importante salientar a dificuldade encontrada para validar os dados obtidos após a sua 

transcrição em suporte informático. Este momento no processo de investigação  foi  cumprido 

com apenas cinco dos participantes o que se deveu, sobretudo, ao agravamento das situações 

clínicas dos doentes e altas140 dos mesmos.  

  

1.6 Análise dos dados 

 
A análise dos dados qualitativos é indutiva, não havendo hipóteses para infirmar ou 

confirmar, pois não se parte de hipóteses  mas sim da necessidade de explorar o tema sobre o 

qual pouco se conhece ou mesmo desconhece. Queremos descobrir factores e  tornar o 

fenómeno conhecido. A análise mais adequada a este tipo de estudo é sem dúvida a análise 

qualitativa através da técnica de análise de conteúdo.  

Segundo Fortin, “a análise dos dados permite produzir resultados que podem ser 

interpretados pelo investigador. Os dados são analisados em função do objecto de estudo 

segundo se trata de explorar ou descrever os fenómenos ou de verificar relações entre 

variáveis”141. A análise de conteúdo é o método de análise de dados ao qual se deve recorrer 

quando o método de recolha de dados é qualitativo e para o fazer se efectua uma entrevista 

não estruturada142. 

                                                 
140 Alguns destes doentes estavam a ser seguidos pela consulta externa do Serviço de Cuidados Paliativos, o que 
significa que vem á consulta e depois voltam para suas casas, regressando (ou não, em caso de falecimento) ao 
serviço para nova consulta, muitas vezes com alterações significativas de estado que interferem na capacidade 
cognitiva. 
141 FORTIN,M.F.– O Processo de Investigação: Da concepção à realização, Lusociência, Loures, 1999, pág.42 
142 Ibid., pág 162 
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Segundo Vala, “a  análise de conteúdo é uma técnica de tratamento da informação”143  

e de acordo com Bardin ela é “ um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.”144 Esta técnica de 

tratamento de dados  permitirá desmontar o que foi referido pelos participantes no estudo e 

produzir um discurso comum. 

Com o intuito de estudar qual a informação transmitida ao doente sobre a transferência 

dos cuidados curativos para os cuidados paliativos, foi definido um corpus de análise145, 

constituído pela transcrição integral das entrevistas gravadas, com o consentimento do doente.  

Não foi efectuada categorização a priori. O conteúdo explícito na mensagem deu-nos 

pistas para o conteúdo implícito na mesma. 

Investigar em cuidados paliativos é fundamental, mas tem limitações acrescidas se 

tivermos  em conta a vulnerabilidade destes doentes, caracterizada muitas vezes pela 

labilidade emocional e pela rápida deterioração  das capacidades físicas e cognitivas. Por este 

facto, uma das limitações deste estudo foi exactamente a forma sucinta de resposta e o 

consequente não desenvolvimento das respostas dos participantes face às questões colocadas, 

o que dificultou a análise do corpus, pela escassez de conteúdo. No entanto, parece-nos 

importante valorizar e analisar o que foi revelado  na medida em que traduz, de uma forma 

sintética mas fidedigna e sentida pelos próprios, aquilo que retiveram da informação que lhes 

foi transmitida sobre a transferência de serviço e de cuidados. Da mesma forma parece-nos 

                                                 
143 VALA, J.  -  A analise de conteúdo, in Silva, S.; Pinto, M. – Metodologia das Ciências Sociais. Porto, edições 
afrontamento, 1986, 6ª Ed., pág. 104 
144 BARDIN, L. – A análise de conteúdo. Lisboa; Edições 70, 2004, pág.37 
145 De acordo com Vala (1886) corpus de análise é o material a analisar produzido com vista à pesquisa que o 
analisador se propôs. Vala, J.  -  A analise de conteúdo, in Silva, S.; Pinto, M. – Metodologia das Ciências 
Sociais. Porto, edições afrontamento, 1986, 6ª Ed., pág. 109 
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importante valorizar os testemunhos que revelam que não lhes foi fornecido qualquer tipo de 

informação sobre a transferência. 

A análise dos discursos obtidos, teve por objectivo salientar a resposta dada às 

questões colocadas bem como, através desta análise de conteúdo, perceber o “invariável” 

destes discursos, tentando deste modo conhecer o fenómeno do ponto de vista de quem o 

vivenciou. 

 No processo de codificação foram extraídas as unidades de registo, unidade de 

significação correspondente a um segmento do conteúdo a considerar como unidade base, 

tendo em vista a sua categorização e avaliação da frequência. Estas unidades forma 

posteriormente agrupadas em temas. Neste processo de categorização procurou-se cumprir os 

critérios propostos por Bardin: exclusão mútua; pertinência; objectividade e produtividade.  

 Todo o processo de análise de conteúdo foi acompanhado pelo co-orientador, tendo 

sido realizadas reuniões para apreciação das inferências efectuadas. A categorização foi ainda 

analisada para avaliação da sua fidelidade e validade por um perito em técnica de análise de 

conteúdo. 

 Alguns dados da caracterização da amostra (dado a sua essência) foram tratados 

quantitativamente. 
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TEMA 1 

   Percepção dos participantes sobre a razão da transferência para os cuidados 

paliativos 

 No que diz respeito a este tema surgiram categorias que apresentamos por ordem de 

aparição nos discursos dos participantes. 

 

1. Humanização dos cuidados 

2. Controlo de sintomas 

3. Falta de opções terapêuticas 

4. Melhor qualidade de vida 

5. Ausência de informação  

 

 

No sentido de facilitar a apresentação e compreensão dos dados obtidos, 

apresentaremos as categorias e respectivas subcategorias, em quadros separados, e no final 

um quadro resumo de toda a categorização do tema. 

 

Categoria - HUMANIZAÇÃO DOS CUIDADOS 

 

Sabemos que em cuidados paliativos o cuidar vai além do tratar e o doente, visto como 

ser único, requer cuidados globais tendo em conta o seu bem estar bio-psico-sócio-espiritual. 

 A humanização dos cuidados implica a identificação, antecipação e tratamento dos 

problemas resultantes da doença com interesse, dedicação e compaixão. É, como nos diz 

Pimentel (1993) a perfeita associação entre o saber fazer, o saber estar e o saber ser, essência 
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dos cuidados de enfermagem. Cuidar implica interesse pelo outro, pela sua individualidade e 

pela sua forma de estar perante a doença e a debilidade. Fazê-lo de forma humanizada é 

cuidar holisticamente da pessoa, respeitando-a e garantindo cuidados actualizados e 

atempados, de forma contínua e activa, para transmitir e assegurar a prestação de cuidados 

personalizados.  

Numa perspectiva realista de que a cura deixa de ser o nosso objectivo, devemos ter a 

capacidade de dar lugar a um outro, não menos importante, que é cuidar  respeitando o tempo 

e o processo de morrer com compaixão, humildade e honestidade, num contínuo  de 

envolvimento com a simplicidade  da condição humana, num partilhar de alegrias, desgostos 

e dor e numa aceitação irremediável da inevitabilidade da morte. 

 Humanização é de acordo com o Dicionário de Bioética um termo que indica a 

“globalidade de intervenções, graças às quais se poderá tornar “humana” a realidade 

sanitária”. Humanizar, no contexto de cuidados de saúde, implica ver o doente como um ser 

humano portador de uma doença que pressupõe cuidados e não mais um diagnóstico; uma 

pessoa que comporta características pessoais e individuais, com sentimentos e valores que  

representam as suas dimensões pessoais distintas e específicas. A  humanização  dos  

cuidados  permite  que  os  doentes  sintam  que  são importantes para os profissionais de 

saúde e ainda a possibilidade de revelar as suas vontades no processo de tomada de decisão.  

Entendemos, como Chantal Neves, que os cuidados  a prestar devem considerar “o 

doente na sua globalidade como pessoa sem igual e na sua potencialidade”146. Quando 

ouvimos dizer que em cuidados paliativos o doente é “mais bem servido”, “tratado melhor” 

e “mais vigiado”, parece-nos entender que existe a ideia de que em cuidados paliativos os 

                                                 
146 NEVES, Chantal – A morte, a sociedade e os cuidados paliativos – Colecção Dossier Cuidados Paliativos, 
Edições Sinais Vitais, n. º 4, 2000, pág.17 
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cuidados são mais humanizados pois consideram a essência do ser humano em todo o 

cuidados que se presta à pessoa. 

 A humanização dos cuidados implica que se reconheça a dignidade intrínseca do 

doente, a sua unicidade, a sua globalidade e o respeito pela sua liberdade e direito de 

participação nas decisões sobre o seu tratamento e no estabelecimento de uma relação de 

empatia e afecto.147  

Cuidar da pessoa em fim de vida, requer cuidados humanizados, cuidados que não são 

estandardizados, e que resultam de uma aprendizagem mútua e contínua  de quem cuida e de 

quem é cuidado. 

Nesta categoria emergiram duas subcategorias: Continuidade de Cuidados e 

Acompanhamento Personalizado. 

 

Subcategoria: Continuidade de Cuidados 

 

Definimos continuidade de cuidados, como aqueles que visam o cuidado 

ininterrupto, com um trajecto projectado na concretização de um ou mais objectivos que 

permitam ao doente sentir que apesar da doença, a vida continua e vale a pena ser vivida; 

cuidados que visam a manutenção da dignidade do doente e da qualidade de vida,  

independentemente  dos  dias  que  esta  possa  ter.  A  continuidade  de  cuidados, 

responsabiliza a equipa  no sentido de trabalhar em função das necessidades dos doentes, 

tendo em conta que em cuidados paliativos, as necessidades variam por vezes muito 

rapidamente visto haver com frequência alteração da intensidade dos sintomas provocados 

pela doença.  

                                                 
147 FERNÁNDEZ, J.G – Exigências de um cuidado humanizado – 10 Palavras Chave em Bioética, Gráfica de 
Coimbra, 1996, pág.35-38. 
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Quadro III – Representação da subcategoria Continuidade de Cuidados 

 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 
entrevista

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
Humanização 
dos cuidados 

 
 
 
 
 
 
Continuidade de 
cuidados 
 

 
 
 

“aqui era mais bem 
servido” 
 
“ vinha para continuar os 
tratamentos” 
 
 “era para ser mais vigiada” 
 
“ apoio mais contínuo” 
 
“um serviço mais adequado 
à minha doença” 
 

E1 
 
 
 
E16 
 
 
E20 
 
E21 
 
 
E24 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

18% 

 

As unidades de registo revelam-nos que 18 % dos doentes perceberam da informação 

que receberam sobre a razão da transferência para os cuidados paliativos que esta se 

relacionava com o facto de terem maior vigilância e apoio contínuo, melhores cuidados, 

melhor assistência, por ser um serviço mais adequado  e onde se fazia melhor o serviço. 

Emerge destes testemunhos  que os doentes valorizam dentro da informação que lhes é dada 

que estes os profissionais de saúde se preocupam com questões relacionadas com a vigilância 

e a continuidade de cuidados, o que resulta numa melhor assistência. 

 

Subcategoria: Acompanhamento Personalizado 
 

 
De acordo com Twycross, os cuidados paliativos “procuram ajudar os doentes a 

atingirem o seu potencial máximo, física, psicológica, social e espiritualmente, por muito 

limitados que se tenham tornado em resultado da progressão da doença.”148 Esta ajuda em 

nosso entender só poderá ser real se o acompanhamento ao doente for individualizado. A 

aliança de cuidados como denomina o mesmo autor, é uma aliança entre o doente e o 

                                                 
148 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed) Climepsi, Lisboa, 2003,pág.18 
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profissional de saúde, em que ambos são especialistas, o primeiro na forma como vive a sua 

doença e as alterações que esta produz na sua vida e o segundo  na capacidade de efectuar um 

diagnóstico e decidir sobre o tratamento a efectuar. Esta aliança dá corpo à necessidade de 

respeito mútuo e à igualdade, em detrimento da hierarquia que se verifica com frequência nos 

cuidados de saúde em que o doente se sente despojado de todos os seus direitos. A. Frank, 

citado por Twycross, afirma que: “quando o prestador de cuidados transmite ao doente que 

se preocupa com a sua singularidade, está a conferir significado à vida dessa pessoa.” 149  

 

Quadro IV – Representação da subcategoria Acompanhamento Personalizado 

 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 
entrevista

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
Humanização dos 
cuidados 

 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento 
personalizado 
 

 

“Melhor assistência consoante ia 
precisando” 
 
“não me abandonavam” 
 
“vinha ser tratado melhor” 
 
“mais acompanhado” 
 
“ser acompanhada mais dentro dos 
meus sintomas” 
 
“ tratar pessoas assim...que estão 
muito doentes” 
 
 “estar melhor controlado” 
 
“era melhor assistida” 
 
“ser sempre acompanhada e ter 
sempre apoio” 

 

E1 
 
 
E2 
 
E3 
 
E6 
 
E14 
 
 
E23 
 
 
E24 
 
E25 
 
E26 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
32% 

 
 

Constatámos das respostas que 32% dos doentes salientam o facto de em cuidados paliativos 

se ter como preocupação principal o acompanhamento dentro dos sintomas que apresentam  ou de 

tratar pessoas que estão muito doentes. 

                                                 
149 Ibid., pág.19 
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Em resumo, esta categoria engloba a Continuidade dos Cuidados essencial para a 

manutenção da qualidade de vida  e o Acompanhamento Personalizado, no sentido de diminuir o 

sofrimento e preservar a dignidade da pessoa.  

 

Categoria: CONTROLO DE SINTOMAS 

 

Como já foi referido o controlo de sintomas é uma das áreas fundamentais dos 

cuidados paliativos, sendo uma intervenção fundamental (mas não a única) necessária para a 

diminuição do sofrimento do doente e maximizar a qualidade de vida restante. O controlo de 

sintomas e a consequente melhoria da qualidade de vida permite-nos ultrapassar a ideia tão 

comum, entre os profissionais de saúde, que associa à doença em estado avançado e sem 

perspectivas de cura o “não há nada a fazer”. Por esta razão podemos afirmar que o controlo 

de sintomas -  um instrumento básico em cuidados paliativos - requer conhecimentos 

científicos e técnicos actualizados. Reconhecer, avaliar e tratar os sintomas que a doença 

provoca permite proporcionar bem estar ao doente e sua família e é fundamental para a 

qualidade de vida e a qualidade dos cuidados ao doente com doença avançada. Nestes doentes 

o descontrolo sintomático é um factor primordial para motivar os profissionais de saúde a 

adquirir conhecimentos actualizados.  Neste sentido MacDonald  afirma,  como  conclusão  de  

um  estudo  sobre  o  controlo  ineficaz  de sintomas, que este aumenta o sofrimento e poderá 

ter um efeito adverso na trajectória da doença. Não sendo um dos objectivos dos cuidados 

paliativos atrasar ou antecipar a morte, Neto (2006) afirma mesmo que o controlo adequado 

de sintomas pode favorecer a qualidade e a quantidade de vida.150 Uma comunicação eficaz é 

a base de uma relação terapêutica com o doente sólida e alicerçada  e consequentemente a 

chave para um eficaz controlo de sintomas. 

                                                 
150 Ibid., pág. 55 
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Nesta categoria emergiram também, duas subcategorias: Farmacologia Adequada e 

Alívio da Dor. 

 

Subcategoria: Farmacologia Adequada 

 

Com alguma frequência os doentes com doença avançada são sujeitos a terapêuticas 

desadequadas  às suas necessidades, algumas até com efeitos secundários que agravam o 

sofrimento do doente. A obstinação terapêutica, tantas vezes uma realidade, traduz esta ideia. 

Na realidade dos cuidados ao doente em fase avançada, os tratamentos devem ser tão directos 

quanto possível, o que significa que cada um deve ser administrado com um objectivo 

preciso, com o menor risco possível de efeitos secundários e prescrito sempre com o objectivo 

“major” de beneficiar o doente.  

Quando definimos a subcategoria Farmacologia Adequada, definimos no sentido de 

realçar a importância que deve ser dada ao facto de que em cuidados paliativos o “curar” e o 

inconformismo face à morte, deixa de ser importante passando a ser importante o “cuidar” e o 

respeito pelo tempo que  resta para viver. 

 

Quadro V – Representação da subcategoria Fármacos adequados 

 
Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 

entrevista
Frequência 

absoluta 
% 

 
 
 
 
 
Controlo de 
sintomas 

 
 
 
 
 
Farmacologia 
Adequada 

 
 
 

“ melhores medicamentos 
consoante eu ia precisando”
 
“ medicamentos para mim 
só havia aqui” 
 
 “para continuar a minha 
medicação”  
 
“lá com a medicação já não 
passava e aqui tinha mais 
possibilidade de controlar  
os sintomas” 

E1 

 

E8 

E10 

 

E21 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
14% 
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De facto, da análise das entrevistas emerge que 14% dos doentes perceberam da 

informação que receberam sobre os cuidados paliativos que os fármacos utilizados eram 

prescritos de acordo com as necessidades individuais de cada um. A promessa de “melhores 

medicamentos” e “mais apropriados” e de melhor acompanhamento “dentro dos sintomas”   

é a ancora à qual  os doentes se “amarraram” quando foram transferidos para os cuidados 

paliativos, onde perceberam que existe a preocupação e o cuidado em individualizar os 

tratamentos a efectuar. Na realidade os fármacos são comuns  e os mesmos disponíveis em 

toda a Instituição, mas os mitos e os receios dos profissionais de saúde de provocar ou 

antecipar a morte, faz com que frequentemente se verifique um tratamento inadequado de 

sintomas o que não acontece em cuidados paliativos.  

 

Subcategoria: Alívio da Dor 

 

A dor é um sintoma subjectivo, definida por quem a tem de uma forma única e com 

um carácter muito pessoal; é o sintoma mais temido pelo Ser Humano e o seu alívio é um 

factor primordial em cuidados de saúde e mais especificamente em doentes em fase final de 

vida. A sua avaliação, prevenção  e controlo  é  primordial para que este sintoma seja 

minimizado e consequentemente se restabeleça a qualidade de vida do doente, diminuindo o 

seu sofrimento físico e psicológico.  

Sendo uma complicação frequente e de impacto inegável nos doentes oncológicos há 

quem afirme que é um sintoma temido por muitos, mais do que a morte, o que por si só 

acarreta sofrimento. A reorganização de objectivos e a reestruturação da esperança, depende 

de um controlo da dor eficaz com recurso a medicação apropriada e ajustada às necessidades 

de cada um. 
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Em oncologia, a dor tem uma alta incidência e transforma-se com frequência  num 

sintoma crónico responsável por um sofrimento prolongado e insuportável. Lourenço 

Marques, fala-nos de um “fosso terapêutico”151 que justifica a diferença entre o que se faz 

para controlar a dor crónica e o que poderia ser feito. A formação dos profissionais de saúde, 

refere o mesmo autor, é ou será um passo importante para a diminuição desta deficiência dos 

cuidados de saúde, bem como o desenvolvimento e acesso aos serviços de cuidados 

paliativos.  

 O alívio da dor é um acto de beneficência que deve avivar e fortalecer o desempenho 

dos profissionais de saúde na promoção da qualidade de vida.  

Para que este sintoma seja controlado há que saber comunicar com o doente, no 

sentido de este se sentir informado e consciente que a dor pode e deve ser controlada; o  

seu testemunho contendo a descrição, percepção e influência na sua qualidade de vida, são as 

bases de uma correcta titulação terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 MARQUES, L. – O dever de aliviar a dor e o acesso aos opioides – in Dor e Cuidados Paliativos, Permanyer 
Portugal, 2003, pág.24 
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Quadro VI – Representação da subcategoria Alívio da Dor 

 
Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 

entrevista
Frequência 

absoluta 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlo de 
sintomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alívio da dor 
 
 

“ajudar a tirar as dores” 
 
“vai lá para baixo  para  tirar as 
dores” 
 
“ foi por causa das dores, para 
controlar a dor” 
 
“tratamentos que me aliviassem 
a dor” 
 
“objectivo era controlar a dor no 
mínimo...como a dor estava 
difícil de controlar aqui tinha 
mais possibilidades de a 
controlar” 
 
“para andar mais controlado da 
dor” 
 
“seria transferido para aqui para 
controlo da dor” 
 
“para controlar mais as dores” 
 
“melhor tratamento à dor” 

E1 
 
E4 
 
 
E9 
 
 
E14 
 
 
E21 
 
 
 
 
 
E24 
 
 
E26 
 
 
E27 
 
E28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32% 

 
 
   

 A esperança num melhor e mais eficaz tratamento da dor é para os participantes no 

estudo (32%) uma realidade. Da informação percebida pelos doentes sobre a razão da 

transferência para os cuidados paliativos, surge como factor de referência o facto de neste 

“novo serviço” se tratar e diminuir a dor. O facto de “ser tratado para ajudar a tirar as 

dores” ou de “a Sr.ª Dr.ª disse-me que me tiravam as dores” tem um fim muito claro que é 

poder ter  “tratamentos”  “que me aliviam a dor”. 
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 Categoria: FALTA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

 

 Retomemos a definição de Cuidados Paliativos da OMS (2002) – “...abordagem que 

visa melhorar a qualidade de vida dos doentes – e suas famílias – que enfrentam problemas 

decorrentes de uma doença incurável e/ou grave e com prognóstico limitado, através da 

prevenção e alívio do sofrimento...” 152 e a dois dos critérios de admissão para cuidados 

paliativos: 

1. ter doença avançada, progressiva e incurável; 

2. não ser prevista uma resposta em beneficio do doente, de qualquer tratamento 

dito curativo. 

 A inevitabilidade do fim da vida está associado à ineficácia dos tratamentos ditos 

curativos, esperança de muitos dos participantes neste estudo durante longos anos.  

A cura, melhoria ou emenda de determinada situação de doença, dá lugar à 

incurabilidade que nos reporta a tudo o que não se pode remediar ou curar. Os problemas – 

físicos e psicológicos - associados à doença que se torna incurável, provocam sofrimento e 

dão lugar à desesperança. Todo o pensamento se ocupa com o facto de a vida ter um fim, o 

que sabemos que é comum a qualquer ser vivo, mas que ao mesmo tempo negamos ou pelo 

menos evitamos pensar enquanto vivemos.  

A incurabilidade da doença continua a ser encarada como um falhanço e uma derrota. 

Como refere Neto (2004) o Homem deixa de ter resposta, “deixa de ser senhor da Vida e da 

Morte”153 e  com frequência se ouve falar de “doentes vencidos pela doença”154. 

                                                 
152NETO, I –  Princípios e Filosofia dos cuidados paliativos- in Manual de Cuidados Paliativos, António 
Barbosa e Isabel Galriça Neto, Lisboa, 2006, cap.1, pág 19. 
153 NETO, I, G., et al. – A Dignidade e o Sentido da Vida – Uma reflexão sobre a nossa existência. 1ª ed. 
Pergaminho,2004, cap. 2, p. 41 
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Nesta categoria emergiram à semelhança das anteriores duas subcategorias: Ineficácia 

dos Tratamentos Curativos e Inexistência de Tratamentos. 

 

 Subcategoria: Ineficácia de Tratamentos Curativos 

 

A ineficácia do tratamento curativo, aparece na vida da pessoa como uma sentença 

final, em que a morte se apresenta real e por vezes “inadequada” no tempo.  

Quando os tratamentos entendidos como curativos deixam de ser eficazes tornam-se 

evidentes os malefícios que este provocam na saúde da Pessoa, mas a verdade é que para estes 

doentes, muitas vezes este sofrimento é válido porque se espera um benefício compensatório 

de tanto sofrimento. Tomar consciência que afinal não compensa é motivo de grande tristeza. 

Quando solicitamos aos participantes para recordarem o que lhes foi dito sobre a 

transferência para os cuidados paliativos, foi notória a percepção dos mesmos relativamente à 

ineficácia terapêutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
154 Ibid. 
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Quadro VII – Representação da subcategoria Ineficácia de tratamentos curativos 

 
Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 

entrevista
Frequência 

absoluta 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
opões de 

terapêutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ineficácia de 
tratamentos 
curativos 

“ não havia mais químio” 
 
“disseram-me que lá não 
tinha...pronto mais nada... o que 
tinha fazer era aqui” 
 
 “você não sara mais” 
 
“já não podia fazer mais 
Quimioterapia nem radioterapia 
e naquele serviço iria tirar mais 
beneficio para o meu problema” 
 
“doença difícil de controlar e Lá 
com a medicação já não 
passava” 
 
“ o serviço onde estava 
destinava-se para QT e 
tratamentos em geral e que era 
impossível continuar lá para 
além de que em princípio não se 
pode fazer mais em relação ao 
meu problema... o que tira o mal 
também tira o bom... por isso há 
que parar” 
 
“ disseram-me que já não ia 
fazer mais QT porque tinha a 
doença muito adiantada” 
 
“ ela disse logo que sarar já não 
sarava, que tenho doença para  a 
minha vida” 
 
“ a minha doença não tinha cura 
com quimioterapia ou 
radioterapia eram tratamentos 
fora de questão” 
 
“eu estava na cirurgia e já não 
podia fazer mais tratamentos” 

E2 
 
 
E8 
 

E13 
 
 
E14 
 
 
 
 
E21 
 
 
 
E22 
 
 
 
 
 
 
 
 
E23 
 
 
 
E24 
 
 
 
E26 
 
 
 
 
 
E28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36% 

 

   

 A doença já “não sara” demonstra-nos de certa forma que reconhecem perante a 

informação recebida, que têm “doença para o resto da vida”. Este pressuposto é nos revelado 

quando o doente reconhece ou diz estar ciente que “... com a medicação já não passava” ou 
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referir que“ disseram-me que já não ia fazer mais Quimioterapia porque tinha a doença 

muito adiantada”. De facto a quimioterapia assume uma importância relevante no tratamento 

da doença oncológica e os doentes reconhecem que quando esta deixa de ser eficaz, significa 

que a doença está em evolução. 

  Parece-nos importante analisar um testemunho proferido por um doente: “o serviço 

onde estava destinava-se para Quimioterapia e tratamentos em geral e que era impossível 

continuar lá para além de que, em princípio não se pode fazer mais em relação ao meu 

problema...e o que tira o mal também tira o bom... por isso há que parar”. 

 Este excerto tem patente o princípio da beneficência/ não maleficência, quando nos 

reporta à necessidade de suspender os tratamentos curativos (quando não há resposta eficaz 

em termos  de cura) em benefício do doente, uma vez que causam  efeitos secundários 

intensos que aumentam o  sofrimento; “... por isso há que parar”, diz-nos este doente que 

revela ter consciência da gravidade da sua doença e da importância da promoção do conforto 

e da manutenção da qualidade de vida, com apoio de uma equipa multidisciplinar, dotada de 

conhecimentos técnicos e científicos actualizados capazes de dar resposta às suas 

necessidades físicas, psicológicas, afectivas, sociais e espirituais. O que é o mesmo que dizer 

um acompanhamento baseado no cuidado holístico. 

 

  Subcategoria: Inexistência de Tratamentos 

 

 Refere-nos Isabel Neto, uma das impulsionadoras dos cuidados paliativos em Portugal, 

que “está muito difundida a ideia de que quando já não se cura uma doença, já não há nada 

a fazer...”155.  Refere ainda que os cuidados paliativos são  a resposta contrária  a esta forma 

                                                 
155 NETO, I –  Princípios e filosofia dos cuidados paliativos- in Manual de Cuidados Paliativos, António 
Barbosa e Isabel Galriça Neto, Lisboa, 2006, cap.1, pág. 20. 
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de pensar, na medida em que dão uma resposta eficaz às necessidades do doente, quando 

termina o chamado período de investimento. 

  É inegável a ideia de que os profissionais de saúde se sentem derrotados quando o 

investimento, muitas vezes de anos, não é positivo e é vencido pela própria doença, dando 

lugar à perspectiva  de que a morte é uma realidade invencível. A OMS na sequência da 

reacção à ideia e prática de que na impossibilidade de cura “não há nada a fazer” destaca, em 

1990, a necessidade da manutenção dos cuidados activos aos doentes com doença avançada, 

incurável e progressiva, com vista à maximização da qualidade de vida possível, respeitando 

o processo natural de morrer estendendo-se ao período de luto da família ( dadora e receptora 

de cuidados).  

Num processo de comunicação em que a mensagem contem uma elevada carga 

emocional negativa, que nos transporta de imediato à ideia de morte, transmitir que “não há 

nada a fazer” aumenta a insegurança e a sensação de abandono. Parece-nos importante 

reflectir sobre isto e sobre a necessidade premente de encarar os cuidados  paliativos como um 

processo de continuidade de cuidados e não como um local  que um doente referiu conhecer 

como “ante câmara da morte”. A formação é um passo importante para que o lema de que o 

objectivo dos cuidados de saúde é a cura dê lugar a um outro bem mais abrangente que 

acrescenta a possibilidade de quando a cura não é possível, há sempre alguma coisa a fazer. 
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 Quadro VIII – Representação da subcategoria Inexistência de tratamentos 

  

Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 
entrevista

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de opões de 
terapêutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inexistência de 
tratamentos 

“ que não tinham mais nada 
a fazer” 
 
“ ali não estava a fazer 
nada” 
 
“ o médico disse aqui não 
temos mais nada a fazer e 
não temos nada que lhe 
possamos dizer ou fazer” 
 
“quando vim disseram-me 
que não havia nada a fazer” 
 
“ não houve nada, nem uma 
palavra, apenas daí não há 
mais nada a fazer”  
 
 “ Lá em cima já não havia 
mais nada a fazer, tinha que 
ser aqui” 
 

E2 
 
 
E6 
 
 
E14 
 
 
 
 
E16 
 
 
E19 
 
 
 
E24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21% 

 

  De facto, o efeito negativo desta mensagem é representativa se tivermos em conta que 

21% dos doentes entrevistados retiveram a mensagem “não há nada a fazer”  da totalidade da 

informação dada no momento em que lhes foi dito que iriam ser transferidos para os cuidados 

paliativos. 

 Trata-se, no entanto, da percepção que os doentes têm do que lhes foi transmitido. 
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 Categoria: MELHOR QUALIDADE DE VIDA 

 

 A qualidade de vida “é aquilo que a pessoa considera como tal”156  e está relacionada 

com um grau de satisfação inerente à forma como a pessoa vive a vida, influenciada pelas 

dimensões física, espiritual, social e psicológica. Para que a qualidade de vida seja atingida é 

necessário ajustar a realidade às expectativas e consequentemente à reestruturação dos 

objectivos delineados numa fase anterior à doença ou anterior à situação de incurabilidade da 

doença, no sentido de os tornar realizáveis. Quando se pensa em ter melhor qualidade de vida 

pressupõe-se que a qualidade de que se dispõe está afectada e alterada, com frequência 

negativamente. Os  sintomas que a doença avançada provoca na vida de cada um, alteram a 

capacidade de autonomia, de viver com qualidade e quantidade os dias que lhe restam. A 

melhor qualidade de vida é no senso comum entendida como viver melhor.  

O termo “vida” relativamente ao ser humano e segundo F. Compagnoni157, não se 

aplica somente a uma qualidade do corpo mas num sentido mais amplo à existência do ser 

humano. Cada um de nós idealiza uma “vida boa” ou uma “vida razoável” mas  quando a 

doença surge, a vida da pessoa e das pessoas com quem se relaciona fica alterada. Nesta 

perspectiva, se pensarmos que essa mesma doença coloca em risco o dom da nossa existência, 

parece-nos prioritário agir no sentido de a tornar o melhor possível independentemente dos 

dias que esta venha a conter. De facto a vida é “espaço que decorre desde o nascimento da 

pessoa até à sua morte”158; após o nascimento o ser humano é alvo de cuidados minuciosos 

que visam o seu bem estar, o seu conforto e a sua relação com o mundo exterior de uma forma 

tranquila.  A este propósito, Jan Stjernsward  alerta todos os profissionais de saúde que 

                                                 
156 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed) Climepsi, Lisboa, 2003, pág 19 
157 F. COMPAGNONI, G. PIANA E S PRIVITERA, PAULOS -  Dicionário de Teologia Moral, Brasil, 1997, 
p.179 
158 M. AUGUSTO, J. CARDOSO e M. JOSÉ PEDRO - Grande Dicionário de Língua Portuguesa, Editorial 
Confluência/ Livros Horizonte, 2002 
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devemos dar às pessoas que estão prestes a deixar de viver, os mesmos cuidados e atenção 

que oferecemos a quem a está a iniciar159.  

 

 Quadro IX – Representação da categoria Melhor qualidade de vida 

 

Categoria Unidades de registo Nº da 
entrevista

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
Melhor 
qualidade 
de vida 

“ viver o melhor possível” 
 
“viria para ter uma vida mais 
estável e sem sofrimento” 
 
“estar mais controlado e ter 
melhores dias” 
 
“dar melhor modo de vida ao 
doente...para que eu tivesse uma 
vida com o menor sofrimento 
possível” 
 
“disseram-me que me iam ajudar 
a ter melhor qualidade de vida” 
 

E2 
 
E23 
 
 
 
E24 
 
 
E26 
 
 
 
 
E28 

 
 
 
 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
18% 

 

 Da leitura das entrevistas  a perspectiva dos doentes é  “ viver o melhor possível”, 

“...sem sofrimento” e “estar mais controlado e ter melhores dias”. No entanto, num universo 

de vinte e oito entrevistas apenas 18% dos participantes perceberam essa mensagem na altura 

em que lhes foi comunicado que a tratamento curativo deixou de ser opção para dar lugar a 

cuidados mais dirigidos aos sintomas que a doença provoca e à diminuição do sofrimento 

físico e na medida do possível, psicológico. 

 

 

 
                                                 
159 “We ought to give those who are to leave life the same care and attention that we give to those entering it” 
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Categoria: DÉFICIT DE INFORMAÇÃO 

 

Para finalizar a análise das respostas à questão sobre a informação fornecida sobre a 

transferência dos cuidados curativos para os cuidados paliativos, temos a categoria Déficit de 

Informação: 

Ouvimos com frequência, em diálogos informais, queixas dos doentes relativamente à 

pouca informação que recebem e à escassez de tempo durante as consultas ou visitas médicas 

para levantar questões aos  profissionais de saúde que deles cuidam.  

 A falta ou a escassa informação sobre a situação clínica do doente pelo próprio não 

permite a participação nas tomadas de decisão sobre o tratamento a efectuar e provoca com 

frequência a não adesão ao regime terapêutico. Para além disto, a nossa experiência de 

trabalho em cuidados paliativos tem revelado que o facto dos doentes desconhecerem os 

objectivos deste tipo de cuidados dificulta o estabelecimento de prioridades, uma vez que 

estão a viver numa perspectiva de que ainda se mantêm em processos de luta contra a doença, 

o que provoca  falsas expectativas que vão desde o pensamento de que a cura ainda é possível, 

até à ideia de que estão em cuidados paliativos para “recuperar” e voltar a fazer tratamentos 

ditos curativos. 
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 Quadro X – Representação da categoria Déficit de informação 

 

Categoria Unidades de registo N.º da 
entrevista 

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déficit de 
informação 

“comunicaram-me que vinha para 
aqui e não me informaram de mais 
nada” 
 
“não me deram informação 
nenhuma” 
 
“Disseram você vai para outra 
doutora e daqui está livre, mais nada” 
 
“disse que viria para aqui e que não 
iria ser mais minha médica, mais 
nada” 
 
“não disse porque é que ia mudar. 
Disse agora a sua médica é a Dr.ª C” 
 
“ a mim não me disse nada, apenas 
tem de ir embora porque precisamos 
da cama” 
 
 “ nada, nem o que tinha nem o que 
não tinha” 
 
“nada, marcaram a consulta no cartão 
e a minha filha trouxe-me” 
 
“ na altura não sabia para onde vinha, 
disseram-me que era outra Dr.ª que ia 
tratar de mim” 

E5 
 
 
 
E6 
 
 
 
E7 
 
 
E11 
 
 
E12 
 
 
 
E13 
 
 
E15 
 
 
E18 
 
 
E23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32% 

 
 
 
 
Parece-nos relevante a percentagem da amostra, 32%, que nos revela que foram 

transferidos para  cuidados paliativos sem saberem porquê. Expressões como “comunicaram-

me...e não me informaram...”, “daqui está livre...” ou “ a mim não me disseram nada apenas 

tem que ir embora porque precisamos de cama” poderão traduzir para os doentes alguma 

falta de atenção/ falta de respeito por parte dos profissionais.  

Poderá eventualmente surgir a dúvida relativamente ao facto de não terem sido 

realmente informados ou, por processos de negação, não terem querido ouvir. No entanto, aos 

participantes que revelaram não lhes ter sido dito nada sobre a transferência, foi reformulada a 

questão e a resposta manteve-se. 
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Em resumo e para melhor visualização apresentamos o quadro descritivo das 

categorias, subcategorias e frequências, relativas à questão que incidiu sobre o que foi dito ao 

doente sobre a sua transferência para os cuidados paliativos 

 

Quadro XI – Descrição/resumo das categorias relativamente à percepção dos participantes 

sobre a razão da transferência para os Cuidados Paliativos 

 

Categoria Subcategoria Unidades de 

Enumeração 

% 

Continuidade de cuidados 5 
 

Humanização de cuidados Acompanhamento personalizado 
9 

 

50% 

 

Farmacologia adequada 4  

Controlo de sintomas 

 

Alívio da dor 9 

 

46% 

Ineficácia dos tratamentos curativos 10  

Falta de opções terapêuticas 

 

Inexistência de tratamentos 6 

 

57 % 

Melhor qualidade de vida  5 18% 

Déficit  de informação  9 32% 

 

 

 A análise deste quadro, permite-nos concluir que para os participantes no estudo, a 

passagem para os cuidados paliativos significou cumprir o que na realidade faz parte da sua 

filosofia – Cuidados humanizados (50%), Controlo de sintomas (46%) e melhoria da 

qualidade de vida (18%). 

 No entanto, dos vinte e oito doentes entrevistados, 57% perceberam também que a 

razão da transferência para os Cuidados Paliativos  foi a falta de opções terapêuticas devidas à 
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inexistência ou ineficácia terapêutica. Esta percentagem associada aos 32% dos participantes 

que revelam terem tido informação escassa sobre a razão da transferência, podem em nosso 

entender ser uma das razões para que os Cuidados Paliativos sejam encarados como cuidados 

para os que vão morrer, para os quais a ciência não tem resposta, e que por isso se entende ser 

melhor proteger e não revelar que a doença está em progressão. 

 

TEMA 2 

Quem informou e em que momento, sobre a transferência para os Cuidados Paliativos 

  

A notícia sobre a mudança para os Cuidados Paliativos – uma má notícia- deve ser 

transmitida pelo profissional que acompanhou o doente no processo de cuidados com intuito 

curativo, que estabeleceu uma relação terapêutica com o doente que durou, em alguns casos, 

anos e não o profissional de saúde  que recebe o doente e que representa uma equipa de 

cuidados em que o objectivo é cuidar e tratar no sentido de diminuir o sofrimento e não curar. 

De facto o estudo revelou que quase metade dos participantes foram informados pelos seus 

médicos assistentes que iriam mudar de equipa de cuidados e qual a razão desta mudança. 
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Quadro XII – Distribuição numérica e percentual relativa ao profissional de saúde 

que informou da transferencia de cuidados.  

 

Quem informou? 
 

Frequência % 

Médico Assistente 
(“cuidados curativos”) 
 

13 46,4% 

Médico da consulta de 
Grupo 

2 7,2% 

Médico Assistente de 
Cuidados paliativos 

9 32,2% 

Não sabe/ não se 
lembra/ não responde 

4 14,2% 

Total 28 100% 
 
 
No estudo de Miguel Ricou, já referenciado, e que reflectia o conhecimento dos 

doentes face ao diagnóstico e prognóstico da doença, dos 68 inquiridos, mais de 70% revelam 

ter sido o médico dos cuidados paliativos e o médico assistente o responsável por esta 

informação. No nosso estudo, ficou explícito que quem informou da transferência para os 

cuidados paliativos foi de facto o médico que o acompanhou até esse momento, numa 

percentagem de 46%. 

Parece-nos importante reflectir no momento dessa informação uma vez que como foi 

referenciado na revisão bibliográfica as más notícias devem ser dadas de uma forma tranquila, 

sem pressas e muitas vezes em mais do que um momento,  permitindo à pessoa gerir e 

adaptar-se à situação e questionar sobre ela, se assim o entender, de forma a que fique 

esclarecida e conhecedora do seu futuro em termos de cuidados de saúde e de evolução 

clínica. 

O que aconteceu com os participantes do nosso estudo está descrito no quadro 

seguinte: 
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Quadro XIII – Momento em que foi informado da transferência de cuidados. 

 
Momento em que foi 
informado da transferência 
de cuidados 

Frequência % 

Última consulta 
(cirurgia/medicina) 

10 36% 

Dia em que mudou de serviço 11 39% 
Por chamada (telefonema 
marcar consulta) 

3 11% 

Não sabe/ não se lembra/não 
responde 

4 14% 

Total 28 100% 
 
  

A análise deste quadro, que resulta das respostas dos participantes à questão sobre o 

momento em que lhe foi dada a informação sobre a transferência para os cuidados paliativos, 

revela-nos que  em mais de metade da amostra (74%) a informação foi fornecida num único 

momento, que coincidiu com o facto de ser também a última consulta da especialidade que 

seguia o doente. O doente é então confrontado com o facto de não ter perspectivas de cura e 

ao mesmo tempo com a necessidade de passar para outra equipa de cuidados, a qual 

desconhece. Em alguns casos é-lhes é dito que não serão efectuados tratamentos com o 

objectivo  de cura mas sim de alívio e de controlo de sintomas. Parece-nos, mais uma vez 

associando estes dados à experiência pessoal, que não é dada ao doente a oportunidade e o 

tempo de reflectir sobre isto e de ter uma hipótese de esclarecer dúvidas e receios com o 

profissional com quem estabeleceu uma relação terapêutica. Excepto se o encontrar 

informalmente, não haverá qualquer contacto programado com o responsável pela 

informação, dado que ficará apenas com consultas marcadas para cuidados paliativos e todas 

as restantes serão anuladas. 
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TEMA 3 

Sentido  atribuído à transferência para os Cuidados Paliativos 

 
A Percepção dos participantes sobre a razão da transferência para os cuidados 

paliativos teve um sentido para cada um deles o que em nosso entender nos revela a forma 

como os doentes receberam essa informação e a geriram. Das respostas obtidas surgem 

sentimentos que definimos como categorias. 

1. Insegurança 

2. Esperança 

3. Desesperança 

4. Dependência 

 

No sentido de facilitar a apresentação e a compreensão dos dados obtidos, 

apresentaremos as respectivas categorias e subcategorias em quadros separados e no final um 

quadro resumo da categorização de todo o tema. 

 

Categoria: INSEGURANÇA 

 

A insegurança dos seres humanos surge perante o desconhecido, perante um desfecho 

diferente daquele que se projecta no decorrer da vida. Perante um diagnóstico clínico, 

nomeadamente de um cancro, a morte surge como presente no horizonte que se julga 

longínquo, contra a qual se luta cada vez que se  realizam tratamentos com intuito curativo, 

por vezes causadores de sofrimento mas que se fazem “por uma boa causa” e que são a base 

de uma esperança na cura. Quando se é confrontado com a notícia de que esses tratamentos 
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deixaram de ser resposta  para a doença e que esta evoluiu de forma  que já não é possível 

eliminá-la, surge novamente a insegurança, o choque, o medo e a sensação de que afinal o fim 

da vida está próximo.  

A necessidade de se reforçar a ideia de que a doença evoluiu mas que não será por isso 

que a pessoa ficará sem cuidados parece-nos ser uma ideia fundamental para que não surja a 

ideia de que será abandonada dos cuidados de saúde e nada será feito para diminuir o seu 

sofrimento físico e espiritual. 

 

Quadro XIV – Representação da categoria Insegurança 

Categoria Unidades de registo Nº da 
entrevista

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insegurança  

 
“vinha na dúvida que a 
doença fosse mais perigosa” 
 
“eu não ando mal, não me 
encontro mal, mas já se sabe 
que aqui...” 
 
“ fiquei magoada e triste com 
receio da morte, chorei e 
achei que estava na última” 
 
 
“ foi como quem tira a cabeça 
do corpo porque este serviço é 
para situações complicadas...é 
quase para morrer” 
 
“pensei que a doença era 
irreversível” 
 
“tive receio que a doença 
fosse pior, pensei que fosse 
ficar arrumada e que fosse 
para acabar comigo” 
 
“ a doença estava a evoluir” 

 
 

E5 
 
 

E7 
 
 
 
 

E16 
 

 
 

E21 
 
 
 
 

E24 
 
 

E25 
 
 
 

E26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 

Perante uma notícia de incurabilidade da doença, a noção de futuro é por si só 

geradora de medo, de ansiedade, de dúvidas ou de resignação. A noção de que os tratamentos 

com finalidade curativa já não são mais uma opção de tratamento, representam mágoa e 
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tristeza com “receio da morte”, “dúvida” no que se refere à evolução da doença, e perante 

isto os doentes sabem que a passagem para os cuidados paliativos “nunca significa uma coisa 

muito satisfatória” porque “já se sabe que ...” havendo mesmo quem entenda que ficam “por 

sua conta”.  

 

Categoria: ESPERANÇA 

 

No confronto com a incurabilidade da doença e consequentemente com a morte, as 

pessoas reavaliam a sua vida e surgem as necessidades espirituais (não directamente 

relacionadas com a religião) que por vezes se sobrepõem às físicas. Um estudo ocidental, que 

relaciona o conhecimento da pessoa com doença terminal e o seu bem estar espiritual, revela 

que a esperança é uma necessidade nesta fase e que o saber do estado terminal da doença pode 

ajudar a pessoa a focalizar-se no ser em vez de no fazer.160 O estudo revela também que para 

além do diagnóstico, os doentes necessitam de ser esclarecidos relativamente ao estadio da 

doença, no sentido de terem oportunidade de se prepararem para a sua morte. 

Falar de esperança é como nos diz Twycross falar numa “expectativa superior a zero 

de atingir um objectivo” 161, por isso é importante que se estabeleçam objectivos realistas 

com o doente, na medida em que estes são uma forma de manter a esperança de melhores 

dias, pelo menos de dias com menor sofrimento, de ver a vida como contínua, com um 

significado ou propósito. 

Nesta categoria, emergiram três subcategorias: Possibilidade de cura, Melhor 

qualidade de vida e Formação da equipa. 

                                                 
160 K.K. LEUNG, T.Y. CHIU, C.Y. CHEN – The influence of Awareness of Terminal Condition on Spiritual 
Well-Being in Terminal Cancer Patient, Journal of Pain and Symptom Management, Vol 31, nº5, Maio 2006, 
pág. 449-456 
161 TWICROSS, Robert -  Cuidados Paliativos ( 2ª Ed.) Climepsi, Lisboa, 2003, pág.33 
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 Subcategoria: Possibilidade de Cura 

 

A esperança na cura parece-nos ser, na realidade dos cuidados paliativos (tal como 

estão neste momento posicionados no plano de cuidados ao doente, isto é, apenas quando não 

existe tratamento curativo e a doença está em progressão), um objectivo irrealista. No entanto, 

Twycross chama a atenção de todos os profissionais de saúde para a necessidade de  

transformar os objectivos irrealistas em objectivos concretizáveis, de forma a que a pessoa 

sinta que, apesar da doença, ainda está capaz de se sentir bem consigo e com os outros e nesta 

situação a esperança na cura deve ser substituída por esperanças alternativas, tais como por 

exemplo voltar a sentar-se quando se pensava que tal não era possível. Este exemplo fez parte 

da nossa experiência com um doente que participou no estudo, que no dia seguinte se voltou a 

sentar  e referiu ter sido o dia mais feliz da sua vida desde que estava nos cuidados paliativos. 

 

Quadro XV – Representação da subcategoria Possibilidade de cura 

 Categoria Subcategoria Unidades de registo 
 
 

Nº da 
entrevista 

Frequência 
absoluta 

% 

 “aqui é mais rápido a cura 
porque tem melhores 
medicamentos...Se for 
para me curar eu vou lá 
para baixo” 
 

 

Parece-nos que o facto de 7%  dos participantes no estudo referirem que os cuidados 

paliativos são “um degrau para a cura” ou onde  “a cura é mais rápida”, revela que a 

informação sobre a razão da transferência para os cuidados paliativos, não foi percebida, não 

 
 
 
 

Esperança 

 
 
 
 
Possibilidade de 

cura “um degrau para a minha 
cura...o que eu queria era 
que me sarassem e este 
médico está a dar-me 
remédios para ver se 
passa” 
 
 

 

E1 

 

 

E10 

  
  

  
  

  
2 7% 
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foi fornecida (ou foi negada), por um pequeno grupo de doentes, que no universo total nos 

parece pouco significativo. 

 
Subcategoria: Melhor Qualidade de Vida 

 
De facto o ser humano idealiza ter uma vida com qualidade. Quando a doença surge, 

altera a vida e a sua qualidade. No entanto, mesmo em situação de doença, valorizam os 

cuidados que visam a melhoria da qualidade de vida. Parece-nos importante relembrar que 

qualidade de vida é aquilo que a pessoa considera como tal. 

 Os cuidados paliativos visam a garantia de uma melhor qualidade de vida, através da 

diminuição do sofrimento - sofrimento total - e de um acompanhamento personalizado do 

doente/família/pessoas significativas. 
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Quadro XVI – Representação da subcategoria Melhor qualidade de vida 

 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 
entrevista

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melhor qualidade de 
vida 

“o que me espera é viver o 
dia-a-dia e se estou bem vou 
passear nem que seja de 
carro” 
 
 “vim na certeza de melhorar 
a minha qualidade de vida” 
 
“terei melhores condições de 
vida...tenho por isso melhor 
qualidade de vida e estou 
mais confortável. Vim na 
esperança que realmente se 
mantenha assim” 
 
“ ver se melhoro um 
bocadinho, para não depender 
sempre da minha mulher” 
 
“eu não tinha qualidade de 
vida nenhuma, tomava 
medicação de hora em hora e 
agora já não!” 
 
“ melhorar a minha qualidade 
de vida e diminuir o meu 
 sofrimento enquanto cá 
estou” 
 
“ vou aproveitar o dia a dia e 
gozar com os filhos...hoje 
estou bem amanhã posso não 
estar” 
 
“senti que os Cuidados 
paliativos eram um apoio e 
que não me iam por de parte” 

E2 

 

 

E10 

E14 

 

 

 

E18 

 

E21 

 
 
 
E22 
 
 
 
E24 
 
 
 
 
 
E28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29% 

 
 

Para 29% dos participantes, a esperança nos cuidados paliativos reflecte-se na 

esperança de viver melhor os dias que restam das suas vidas o que passa muitas vezes por 

conseguir pequenos objectivos tais como viver o dia-a-dia e se estou bem vou passear nem 

que seja de carro” e “diminuir o meu sofrimento enquanto cá estou” , ou simplesmente “ter 

melhores condições de vida enquanto cá estou” , por outro lado ter melhor qualidade de vida 

é ter a percepção de que “não tinha qualidade de vida nenhuma e depois comecei a ter 
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melhoras”, sendo que estas melhoras possibilitam melhorar o auto conceito, a auto imagem, a 

auto estima e consequentemente as relações interpessoais. 

 

 Subcategoria:  Competências  da Equipa 

 

O trabalho de equipa, é a base dos cuidados paliativos. Para dar resposta eficaz ao 

sofrimento global do doente e seus familiares é necessário que exista uma equipa de 

profissionais preparados e com formação nesta área para resolver os problemas existentes e  

que alteram a qualidade de vida do doente e a sua dignidade. Os vários elementos da equipa – 

médicos, enfermeiros, assistente social, psicóloga, nutricionista, capelão, auxiliares de acção 

médica - trabalham de acordo com um objectivo comum e ainda incluem o doente e sua 

família nessa equipa, no sentido de enfatizar a vida, encorajando e criando condições para que 

esta possa ser vivida o melhor possível, mantendo a esperança. 

 

Quadro XVII – Representação da subcategoria  Competências da Equipa 

Categoria Subcategoria Unidades de registo Nº da 
entrevista 

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 

 
Esperança  

 
 
 
 

 
Competências da 

Equipa 

“as pessoas aqui estão mais 
preparadas para pessoas como 
eu” 
 
“serviço com mais capacidade 
de resposta para um problema 
como o meu” 
 
“equipa de boa qualidade” 
 
“serviço especifico para 
doentes como eu” 

E2 

 

E21 

 
 
E22 
 
E23 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
14% 

 

 Da amostra, 14% dos doentes sentiram que apesar da doença estar em progressão 

existia uma equipa preparada e formada para os ajudar a viver melhor, relacionando isso com 
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o facto de esta estar “mais preparada” e ter “mais capacidade de resposta” para os seus 

problemas. 

 

Categoria: DESESPERANÇA 

 

 Desesperança significa perder o sentido da vida162 e o sentido da vida perde-se quando 

se percebe que o seu fim está próximo e que nada mais tem valor na nossa vida. Parece-nos 

ser aqui o momento para realçar a ideia de que a pessoa em fim de vida, tem uma história 

própria, com valor e com sentido e que deve ser valorizada. Quando se fala na manutenção da 

dignidade, deve-se pensar que é importante que a pessoa de quem cuidamos sinta que tem 

valor para nós, para os seus familiares e para todas as pessoas que lhe são significativas. 

Chochinov define dignidade como “qualidade ou estado de ‘ter valor’, ser honrado e 

estimado”163 ao que acrescentamos, qualquer que seja o estado clínico da pessoa. 

A percepção de que os cuidados paliativos existem apenas no percurso final da luta 

contra a doença é a razão principal para esta forma de pensar - perda de esperança - e de 

encarar a transferência para os cuidados paliativos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162AITKEN, H – Diálogo para reconhecer o sentido da Vida -  in A Dignidade e o Sentido da Vida – Uma 
reflexão sobre a nossa existência. 1ª ed. Pergaminho,2004, II Parte, Cap. 1, p. 51 
163 CHOCHINOV, H – Dignity – Conserving Care- A New Model For Paliative Care. Helping the Patient Feel 
Value. JAMA 1, 2002, vol.287,nº 17, 2253-2260 



A comunicação na transferência dos doentes dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 
______________________________________________________________________________________ - 128 - 

Quadro XVIII – Representação categoria Desesperança 

 

Categoria Unidades de registo Nº da 
entrevista 

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 

 
Desesperança 

 

“ o meu marido tinha vindo 
para aqui e faleceu dois meses 
depois” 
 
 “ não é uma coisa muito 
satisfatória mas se não tenho 
oura solução” 
 
“eu vim para um caminho que 
fraccionadamente me vai 
levar ao fim porque cada vez 
terei menos condições de 
autonomia e de vida própria” 
 
“ali é para arrumar” 
 
“compreendi que era o fim” 
 
“pensei, estou por minha 
conta. Lutamos, lutamos e há 
sempre algo que não nos 
deixa alcançar os nossos 
objectivos” 

E8 
 
 
 
E9 
 
 
 
E14 
 
 
 
 
 
E21 
 
E23 
 
E24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21% 

 

 A manutenção da esperança quando a sua história de vida compreende um 

“episódio” que se volta a repetir porque “ o meu marido tinha vindo para aqui e faleceu dois 

meses depois”  ou quando se tem a percepção de que quem vai para os cuidados paliativos “ é 

para arrumar” apresenta-se à partida difícil de concretizar . No entanto quando os doentes 

percepcionam que “o caminho é o fim” o nosso dever enquanto profissionais de saúde é 

manter a sua dignidade, que ultrapassa o que se faz por eles e com eles o que segundo Paula 

Carneiro164, reside  no valor dos pequenos actos dignificadores que tecem a vida de  todos os 

que estão envolvidos no cuidado. 

  

 

                                                 
164 Directora de Enfermagem da Casa de Saúde da Idanha e membro coordenador da Equipa de Cuidados 
Paliativos da Unidade de S. Bento Menni - Idanha  
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 Categoria: DEPENDÊNCIA 

 

 A dependência surge neste contexto como um sentimento vivenciado pelos 

participantes, no sentido de que perante a situação entendem estar nas mãos dos profissionais 

de saúde a melhor decisão sobre si e sobre o seu futuro, na medida em que são quem mais 

conhecimentos e experiência possuem para deles cuidar. É neles que recai a esperança de 

melhores dias. 

 A “obediência ao poder clínico”, demonstra que não é habitual para os doentes 

sentirem que são “actores” principais no processo de tomada de decisão sobre os seus 

tratamentos e sobre o que é decidido fazer sobre si. 

 O paternalismo por parte do profissional de saúde interfere na relação 

doente/profissional de saúde na medida em que coloca de parte todo e qualquer desejo de 

participação do doente no processo clínico que se desenvolve após o diagnóstico. A não 

participação deve-se ao facto de este não possuir informação ou possuí-la de uma forma 

inespecífica que não lhe permite ter conhecimento sobre o presente e o futuro que a sua 

doença lhe reserva. A ideia de que os doentes não querem receber más notícias é em nosso 

entender infundada, quando é baseada em percepções generalistas de que ninguém quer 

receber más notícias e que se está a proteger o doente de danos psicológicos, sem antes 

averiguar com o próprio doente o que ele quer saber a seu respeito e a respeito da sua doença. 

Parece-nos importante reflectir antes, que o sentimento de inferioridade que muitos dos 

doentes vivem impede a partilha de informação, a participação no processo de tomada de 

decisão e consequentemente a possibilidade de o doente e sua família se reorganizarem em 

termos de vivência activa do tempo de vida que lhes resta.  
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Quadro XIX – Representação da categoria Dependência 

 

Categoria Unidades de registo Nº da 
entrevista 

Frequência 
absoluta 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dependência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“levem-me para onde 
quiserem que quem manda 
não sou eu” “ Disseram que 
estava melhor aqui, então 
levem-me para lá e cá  tenho 
estado..” 
 
“mandaram-me para aqui e eu 
vim até julgo que aqui é moda 
mudar de médicos” 
 
“já não era a primeira vez que 
mudava de serviço”  
 
“para mim tanto faz” 
 
“bom eu tinha que obedecer, 
não é? Portanto tinha que vir 
para onde eles me 
mandavam” 
 
“se me mudaram eu não tive 
culpa” 
 
“ então eu sempre tinha que 
vir e tinha se não fosse para 
este era para outro.. “a mim 
tanto me dá como me deu” 
 
“ isto é muito aborrecido estar 
nesta situação mas como não 
posso ter outra tenho que 
aceitar esta” 
 
 “Que havia eu de fazer?” 
 
“aceitei porque eles lá 
coitados têm sempre muita 
gente” 
 
“se tem que ser vamos lá” 
 
 

E3 
 
 
 
 
 
 
E4 
 
 
 
E6 
 
 
E11 
 
E12 
 
 
 
 
E13 
 
 
 
E15 
 
 
 
E16 
 
 
 
 
E19 
 
E20 
 
 
 
E24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39% 

 

 

É de salientar que, da amostra, 39% dos doentes sentiram que a mudança foi alheia à 

sua vontade e aceitaram-na como se outra opção não existisse. A noção de “quem manda” 

são os profissionais de saúde, de que se tinha que aceitar a transferência porque “tinha que 
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obedecer” porque “se não fosse para este era para outro” é comum para quem se interroga 

“Que havia eu de fazer?” e pensa “se tem que ser vamos lá” sempre  conscientes de que “se 

me mudaram eu não tive culpa”. Não nos parece portanto que para estes doentes tivesse 

ficado clara a razão da transferência para os cuidados paliativos, no entanto o sentimento de 

inferioridade e de respeito por quem entendem ser perito em questões relacionadas com a sua 

saúde faz com que esta transferência signifique apenas mais uma mudança de equipa de 

cuidados. 

 

Mais uma vez e como resumo deste tema apresentamos o quadro descritivo das 

categorias, subcategorias e frequências, relativas à questão que incidiu sobre o que foi dito ao 

doente sobre a sua transferência para os cuidados paliativos: 

 

Quadro XX – Descrição/resumo das categorias relativamente ao significado da 

informação recebida. 

Categoria Subcategoria U.E. % 

Insegurança 

 

 7 25% 

Possibilidade de cura 2 

Melhor qualidade de vida 8 

 

Esperança 

Formação da equipa 4 

 

50% 

Desesperança 
 

 6 21% 

Dependência  11 39% 

 

 A análise do quadro resumo referente ao sentido da informação recebida permite-nos  

verificar que metade dos participantes vêem a transferência como uma manutenção de 
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esperança, sendo que, destes catorze doentes, apenas dois a relacionam com a possibilidade de 

cura, o que como já referimos será resultante de um desconhecimento da situação clínica. No 

entanto, oito  relacionam-na com o facto de perspectivar uma melhoria da qualidade de vida e 

quatro têm esperança no apoio de uma equipa que dizem saber ser formada para os ajudar 

nesta etapa da vida. 

 Por outro lado, sentimentos de insegurança e desesperança ficaram evidentes nas 

respostas de 25% e 21% dos participantes, respectivamente. 

 A dependência dos profissionais de saúde, principalmente do médico (assistente ou de 

CP), que foi referenciado como sendo o responsável pela comunicação da notícia, surge neste 

tema como um factor significativo uma vez que pelas respostas se reconhece que existe um 

sentimento de paternalismo associado ao de dependência de quem cuida e de quem pensam 

ter o poder de decisão nas mãos. 

 

TEMA 4 

 O que gostaria que fosse referenciado neste processo de comunicação  

 

 Esta questão foi colocada no final de cada entrevista aos doentes que nos 

transmitiram durante a mesma que a informação recebida não foi clara e suficiente; tendo sido 

respondida por vinte e seis participantes;  Apenas cinco desenvolveram a resposta; dos vinte e 

um restantes sete referiram que “não fizeram perguntas” porque “não quis saber mais nada”, 

porque “ a mim tanto me faz” e dez revelaram que tinham ficado esclarecidos sobre a nova 

equipa de cuidados, as razões da transferência e que esta informação lhes foi dada de uma 

forma esclarecida. A dois participantes não foi formulada a questão porque começaram a 

chorar, tendo sido decidido na altura terminar a entrevista.  
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Categoria: CLARIFICAÇÃO DA MENSAGEM.  

 

 Uma mensagem quando é  recebida nem sempre é entendida, daí que é necessário 

perceber com o receptor se esta foi clara,  pedindo-lhe para resumir o que foi dito para se ter o 

feed-back do que foi transmitido. Não nos parece que isso tenha acontecido com a nossa 

amostra, surgindo no discurso palavras que nos levam a perceber a  necessidade dos 

participantes em saber mais sobre o serviço, de perceber o porquê da transferência ou 

simplesmente de lhes ser explicada a necessidade da transferência de uma forma mais 

tranquila e clara. 

Quadro XXI – Representação da categoria Clarificação da mensagem 

 

Categoria Unidades de registo Nº da 
entrevista 

Frequência 
absoluta 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Clarificação da 
mensagem 

 
“gostaria que me dissessem 
olhe vai mudar de serviço 
porque...mas não me disseram 
nada” 
 
“gostava que fossem mais 
explícitos...  quando me disse 
apenas fixei o nome cuidados 
paliativos o que não foi 
trocado por miúdos” 
 
 “gostava que me tivesse sido 
dito mais acerca do serviço e 
porque é que ia mudar de 
médico” 
 
“ a explicação que me deram 
foi bastante dura. Quem me 
comunicou...foi um médico 
que nem sei o nome e a forma 
como comunicou foi bastante 
dura ...e não me disse que 
vinha para outro serviço”  
 
“se me tivessem explicado 
isto por miúdos. 
Não me disseram olhe vai 
para outro médico porque” 
 
 

 

E5 

 
 
E10 
 
 
 
 
 
 
E13 
 
 
 
 
 
E14 
 
 
 
 
 
 
E19 

 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

5 18% 
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Os participantes da amostra que responderam a esta questão sentiram que a 

informação ficou incompleta pois não perceberam a razão da mudança referindo que 

“gostaria que me dissessem olhe vai mudar de serviço porque” ou “não me disseram olhe vai 

para outro médico porque”. De salientar que destes cinco participantes que responderam a 

esta questão três referiram ainda que gostariam que lhes fosse explicado o que são os 

cuidados paliativos, referindo que “gostava que fossem mais explícitos...  quando me disse 

apenas fixei o nome cuidados paliativos o que não foi trocado por miúdos”, “gostava que me 

tivesse sido dito mais acerca do serviço” ou ainda “se me tivessem explicado isto por 

miúdos”.  

 Parece-nos importante realçar que é patente nesta questão que quando os doentes não 

se sentem devidamente informados ou esclarecidos sobre o que lhes foi dito sobre si mesmos 

e sobre a sua situação clínica, também não questionam, no sentido de serem melhor 

informados. Dos três doentes que revelaram ter tido necessidade de serem esclarecidos sobre 

o que são cuidados paliativos, fizeram-no com um tal “tom” de voz para o entrevistador, que 

este percebeu, nesse momento como a expressão de um sentimento de revolta não só com 

quem informou da transferência mas também pela evolução clínica da sua doença. 
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2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os objectivos propostos para a realização deste trabalho foram baseados no quadro 

teórico apresentado que evidencia a importância da comunicação na prestação de cuidados de 

saúde e a necessidade emergente de existir uma relação profissional de saúde/doente baseada 

na verdade, permitindo a compreensão e a participação por parte dos doentes nas atitudes 

terapêuticas desenvolvidas. 

 Assim, pretendemos apresentar neste capítulo os aspectos que julgamos serem os mais 

pertinentes e que nos revelam a forma como foi percebida e vivida pelos doentes a 

transferência dos cuidados curativos para os cuidados paliativos. 

 A comunicação sobre a inexistência de cuidados com o objectivo curativo é por si só 

uma má notícia. No entanto, a forma como esta é comunicada pode influenciar positiva ou 

negativamente a forma como o doente encara esta realidade e consequentemente  se readapta 

à vida. A comunicação assertiva e o acompanhamento contínuo deve permitir ao doente um 

apoio/orientação que o ajude a viver todos os momentos que a vida lhe proporciona de uma 

forma tão activa quanto possível, uma vez que é da qualidade conseguida que resulta a 

qualidade de vida165. 

 Neste estudo, questionamos os doentes sobre o que lhes foi transmitido no momento 

em que lhes comunicaram que iriam ser seguidos pela equipa de cuidados paliativos, fazendo 

assim um “Feedback” que nos permitiu perceber a mensagem retida e qual o seu significado, 

                                                 
165 CERQUEIRA, M – “ O Cuidador e o Doente Paliativo” Formasau, 2005 
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de forma a compreendermos o que neste processo precisa de ser melhorado e o que deve ser 

mantido. 

 A análise das entrevistas efectuadas permitiu-nos chegar a algumas conclusões que 

dão resposta aos objectivos formulados no início do estudo e que nos podem ajudar a 

implementar medidas que permitam a melhoria do processo de comunicação ( tendo por base 

o referencial teórico) num momento tão particular do percurso de doença da Pessoa portadora 

de doença, em progressão, sem perspectivas curativas. 

 Para melhor compreensão apresentaremos as conclusões ordenadamente de acordo 

com a sequência das questões da entrevista efectuada a cada participante. 

  

 Percepção dos participantes sobre a razão da transferência para os Cuidados 

Paliativos. 

  

 A análise das entrevistas permitiu-nos perceber  “in loco” que a transferência para os 

Cuidados Paliativos é de facto uma má notícia, para quem a dá e para quem a recebe, porque 

tem e terá sempre associado o “anúncio do fim da Vida” 

 No entanto, ficou bem patente que na transmissão desta notícia é dado, pelos 

profissionais de saúde, ênfase à necessidade de cuidados de saúde holísticos, o que é 

entendido pelos participantes como cuidados mais personalizados, mais adequados e 

contínuos.  

 Para além disto, como já referenciamos no quadro teórico, o controlo de sintomas é 

um dos pilares da filosofia destes cuidados. Para que tal seja uma realidade conducente a uma 

melhoria da qualidade de vida dos doentes é necessário o recurso a medidas farmacológicas e 

não farmacológicas adequadas e ajustadas às necessidades de cada Pessoa. Os fármacos 
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adequados às necessidades foram de facto uma das mensagens retidas pelos participantes. 

Mas sobre este tema – a farmacologia – parece-nos importante realçar que foi uma realidade 

percebida, mas no sentido de que os Cuidados Paliativos tem acesso a fármacos “diferentes, 

melhores e exclusivos” para controlar sintomas, o que na realidade não acontece uma vez que 

a farmacologia usada é de todo igual à existente para qualquer serviço da Instituição. Esta 

ideia é em nosso entender premente desmistificar, uma vez que o que permite a melhoria dos 

sintomas apresentados não é a diferença nos fármacos utilizados, mas sim como são utilizados 

os fármacos disponíveis de acordo com as necessidades do doente e com a utilização ao 

máximo de todas as suas indicações farmacológicas. 

 O controlo da dor é um exemplo desta necessidade uma vez que, como sabemos, nem 

todos as dores tem a mesma etiologia e intensidade. E porque é um sintoma que “assusta” e 

que provoca intenso sofrimento, foi referenciado pelos participantes como uma das razões 

mais percepcionada para justificar a transferência para os Cuidados Paliativos. 

 Por outro lado, a ineficácia dos tratamentos entendidos e utilizados com um fim 

curativo é uma realidade associada à progressão e incurabilidade da doença, o que é 

percepcionado também como razão da transferência. Mas isto não significa que deixem de 

existir opções terapêuticas e consequentemente “não haja mais nada a fazer”, ideia associada 

ao aparecimento dos Cuidados Paliativos e à associação destes a “cuidados terminais” 

entendidos no “senso comum” como cuidados destinados a quem vai morrer. 

De facto, a incurabilidade da doença permite à Pessoa perceber que o fim da vida 

(comum a todos os que nascem) é um facto real e inevitável mas que não é ou não será 

sempre uma realidade para os dias subsequentes ao dia da transferência. O que importa nestas 

circunstâncias realçar é que, o que se pretende com a transferência de cuidados, não é deixar 

de se preocupar com o doente mas sim criar a possibilidade de prestar cuidados 
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personalizados que proporcionem uma melhor qualidade de vida, sem sofrimento e com a 

manutenção da dignidade de quem vive este momento tão particular.  

A verdade é que poucos participantes no estudo nos transmitiram esta percepção, 

surgindo este como um importante ponto a investir no futuro, o que passa pela necessidade 

urgente de se deixar de associar os cuidados paliativos a cuidados terminais  passando a vê-

los como cuidados diferenciados que permitirão ao doente viver o melhor possível com a 

doença que têm, que de facto conduzirá à morte, mas que não tem necessariamente que ser 

vivida em sofrimento quer físico quer psicológico, devendo este ser atenuado. 

Existem ainda muitos doentes, na nossa perspectiva, que revelam que nada lhes foi 

dito sobre a mudança de equipa de cuidados. Acreditamos nos testemunhos, mas acreditamos 

também que é pouco provável que nada lhes tenha sido dito. No entanto importa aqui reflectir 

sobre a razão para os doentes sentirem e dizerem que nada lhes foi dito. Parece-nos 

importante insistir na ideia de que o processo comunicacional em curso necessita de ser 

alterado, não só em termos de conteúdo mas também em termos de tempo, de forma a que 

seja possível ao profissional que comunicou a transferência possa averiguar num outro 

contacto, se o doente percebeu ou não o que lhe foi comunicado e, se não, ter tempo e nova 

oportunidade para o fazer esclarecendo dúvidas, mal entendidos e receios. Isto porque se 

existe uma relação terapêutica estabelecida deve ser utilizada como factor facilitador do 

processo comunicativo, em benefício do doente, que pode mesmo estar num processo de 

negação. 
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Quem informou e em que momento sobre a transferencia para os cuidados 

paliativos. 

 
 Em consequência do parágrafo anterior ficou claro da análise das entrevistas que o 

responsável pela transmissão da notícia foi, maioritáriamente, o médico que estabeleceu com 

o doente uma relação terapêutica desde o diagnóstico até esta fase, o que nos parece louvável 

uma vez que foi uma decisão terapêutica por si tomada em função da resposta aos tratamentos 

efectuados e da resposta da doença aos mesmos. No entanto, uma percentagem não muito 

pequena revela-nos que foi o médico dos cuidados paliativos que na primeira abordagem que 

teve com o doente transmitiu as razões que justificam o facto de ser o seu novo médico. 

 Sobre esta realidade parece-nos necessário também proceder a algumas mudanças, 

uma vez que de acordo com o referencial teórico, sempre que a situação o permitir não deve 

ser um profissional de saúde com o qual o doente nunca contactou o responsável pela 

transmissão de uma má notícia, mas sim o profissional que já estabeleceu uma relação prévia 

com o doente, tendo por base um conhecimento mútuo que facilita a preparação da 

transmissão da notícia de modo individualizado. 

 No que concerne à preparação deste momento, pudemos constatar que esta não deve 

ser efectuada num momento único. Tal não se verificou com os doentes do nosso estudo, 

tendo ficado evidente que foi efectuado no dia da última consulta (para doentes seguidos em 

ambulatório), após a qual já não haverá mais contacto com o responsável pela transmissão da 

mensagem, ou no dia em que foram transferidos de serviço (para doentes em regime de 

internamento). Mais uma vez surge aqui a necessidade de mudança de atitude no que diz 

respeito ao tempo de execução de tão nobre e importante momento da relação terapêutica 

estabelecida, que nunca deve ser único em termos de “tempo despendido para...”. 

 



A comunicação na transferência dos doentes dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 
______________________________________________________________________________________ - 140 - 

Sentido atribuído à transferência para os Cuidados Paliativos 

 
 O sentido atribuído ao que foi comunicado sobre a transferência de cuidados é 

resultante da forma como foi transmitida e percebida a mensagem. 

 A insegurança resulta do desconhecimento. De facto, qualquer pessoa vive este 

sentimento quando enfrenta algo de novo, de que não possui informação ou então cuja 

informação que possui é negativa. Reconhecemos empiricamente que os cuidados paliativos 

ou mais especificamente o serviço e o edifício onde estes se encontram é conhecido como o 

“serviço para onde vão os que estão a morrer – os terminais”. Sabemos também que ninguém 

fala, na Instituição, dos doentes que foram transferidos para os cuidados paliativos, às vezes 

com mau estado geral e em sofrimento, e que com o apoio e acompanhamento desta equipa 

viveram os seus dias sem sofrimento, conseguindo reorganizar os seus objectivos de vida e 

concretizar uma boa parte deles. Sim, morreram, mas sem sofrimento e na companhia dos 

seus familiares. Apenas se fala dos que foram transferidos e que morreram nos dias 

subsequentes. São estas atitudes que devem ser mudadas porque são elas que conduzem à 

insegurança dos doentes que para lá são transferidos. 

 Mas apesar de “tão negativo que é ir para os cuidados paliativos”, ainda existe quem 

nos fale de esperança. Esperança em algo não de todo improvável, mas sim pouco provável, 

como a cura. A cura no seu sentido mais lato, não a cura de um sofrimento às vezes 

desnecessário, mas a cura da doença. Apenas dois participantes referiram esta esperança, mas 

em nosso entender isto significa que a comunicação não existiu, uma vez que não colocamos 

em questão ter sido dito que o objectivo era a cura, significa sim que o “feedback” não existiu 

e talvez não tenha sido constatado que o doente estava em Negação. 

 Mas a esperança numa vida melhor, que permita viver o dia a dia sem sofrimento, com 

a manutenção de alguma autonomia, parece-nos ser ajustada à realidade da informação 
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transmitida. Sobre esta esperança parece-nos importante realçar o facto de estar de certa 

forma alicerçada na esperança de ser acompanhado por uma equipa perita nestes cuidados. 

Foi esta esperança que deu lugar a uma significação específica dos cuidados a receber – 

receber cuidados de uma equipa preparada e formada para os ajudar neste momento da vida e 

não num local, uma “antecâmara” da morte, para onde vão aqueles para os quais a cura já não 

é possível. 

 É esta equipa que faz com que a vida continue a ter sentido, apesar de ter um fim 

próximo. É esta equipa que trabalha para que a Desesperança não seja um sentimento 

vivenciado por quem é seguido pelos cuidados paliativos. O caminho para o fim é para ser 

vivido com dignidade qualquer que seja o estado clínico da Pessoa. De facto, é a noção de que 

este é o caminho que os leva ao fim, que os doentes percepcionam como real mas que receiam 

com base em conhecimentos muitas vezes infundados, que dá lugar à Desesperança. Cuidar 

só faz sentido quando percebemos que cuidamos da pessoa para valorizar a sua vida. 

Cuidamos quando conseguimos que o doente participe na tomada de decisões sobre si mesmo, 

contrariamente ao paternalismo que pressupõe que ao tomarmos as decisões sem participação 

do doente o estamos a proteger de possíveis danos psicológicos que não sabemos se existiriam 

ou não. 

Atitudes paternalistas estão patentes em mais de metade dos relatos e nas vivências 

dos participantes neste estudo, uma vez que aceitaram a transferência de uma forma imposta 

sobre a qual não tiveram opinião, à qual tiveram que obedecer porque é “moda” mudar de 

médicos ou porque se sentiram a mais no universo de doentes seguidos pelo seu médico.  

Pensamos que este significado atribuído à transferência para os cuidados paliativos é 

real mas precisa de ser modificado. É importante que a mensagem que traduz a razão da 

transferência seja clara, no sentido de dar oportunidade aos doentes de a perceberem como 
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consequência da progressão da doença e a necessidade de cuidados ajustados às necessidades 

de cada um e não “porque precisavam da cama” e era preciso dar resposta às necessidades 

organizacionais de uma Instituição. 

 

O que gostaria que fosse referenciado neste processo de comunicação 

 

O Paternalismo e a Dependência de quem se pensa ter mais conhecimentos e a 

possibilidade de gerir  todo o processo terapêutico faz com que as pessoas se sintam inibidas 

de questionar o porquê de qualquer decisão sobre si. Ficam dúvidas por esclarecer e no nosso 

estudo as que emergiram parecem-nos muito pertinentes: O que são os cuidados paliativos? 

Porque é que vou mudar de médico? 

A explicação dos objectivos e da filosofia dos cuidados paliativos aos doentes 

permitirá, em nosso entender, desmistificar a ideia de que estes cuidados se destinam apenas 

aos que vão morrer e simultaneamente ajudá-los a perceber porque vão mudar. Parece-nos no 

entanto fundamental que esta desmistificação seja efectuada entre os profissionais de saúde 

uma vez que não é possível transmitir de forma credível algo em que não se acredita. 

Em resumo, parece-nos importante reforçar a ideia de que a relação profissional de 

saúde – doente deve ser baseada na confiança e na verdade, no sentido de estabelecer um 

processo de trabalho mútuo – profissional de saúde/doente/pessoas significativas, com o 

objectivo de manter a dignidade do doente até ao fim, permitindo que este consiga morrer 

conciliado consigo mesmo, com os seus familiares e com os amigos.  
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CONCLUSÃO 

 
 Este estudo teve como objectivo principal conhecer a percepção  dos doentes 

portadores de doença oncológica em progressão, sem perspectivas curativas, acerca da razão 

da sua transferência para os cuidados paliativos, qual o significado  que lhe atribuíram e o que 

em seu entender deveria ter sido diferente. Apesar da impossibilidade de podermos denomina-

lo como um estudo fenomenológico, em toda a sua verdadeira acepção, não podemos deixar 

de sentir que ele procurou a experiência vivida por estes doentes e, de algum modo, perceber 

o sentido que estes atribuíram a este facto das suas vidas. Pareceu-nos, após a análise  

qualitativa das respostas obtidas, ter uma ideia  clara da forma como os doentes percebem a 

mensagem quando lhes é comunicado que os tratamentos curativos não são mais uma opção 

terapêutica para a sua doença. 

 Ficou patente que o sofrimento destes doentes não é somente físico mas também 

psicológico e social. No entanto, podemos tornar esta etapa da vida como a última etapa do 

crescimento, o que implica trabalho com estes doentes, no sentido de diminuir o sofrimento, 

melhorar a qualidade de vida e manter a dignidade da Pessoa. Um dos direitos dos doentes em 

fim de vida é “ter direito a expressar sentimentos e emoções (...) o que implica ser ouvido e 

compreendido (...)  poder partilhar preocupações para o que é necessário um clima de abertura 

e de verdade” e isto só é possível se existir uma comunicação verdadeira com o doente, 

mesmo que a notícia a dar seja uma má notícia. 

 A desesperança é uma expressão de sofrimento psicológico nos doentes portadores de 

doença avançada e para a qual não existem fármacos que permitam o seu alívio; apenas o 

recurso a uma comunicação eficaz e verdadeira pode fazer com que a esperança seja 
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restituída. Para isso é necessário entender que a humanização dos cuidados passa também pela 

qualidade da relação estabelecida  entre o profissional de saúde e o doente. 

 Associar qualidade de vida e sofrimento parece a priori algo impossível, no entanto a 

OMS define como qualidade de vida a percepção que o indivíduo tem do seu lugar na vida e 

pelo  contributo dado por ele a todos os que com ele conviveram. De facto, falar de qualidade 

de vida para quem vive a experiência de ter presente a sua própria morte parece complexo, 

mas é um dos objectivos dos Cuidados Paliativos. Qualidade de vida pode ser viver sem 

sofrimento esta última etapa da vida, para se poder entrar com vida na morte. Mas para isso é 

necessário que a existência de uma equipa de profissionais  aliada ao doente e sob uma 

relação de confiança baseada na verdade, seja uma realidade. 

 Os Cuidados Paliativos surgem assim como uma necessidade nos cuidados de saúde e 

a OMS define-os como cuidados activos, organizados e totais prestados a todas as pessoas 

para as quais os tratamentos curativos não foram eficazes. Não são por isso cuidados 

destinados a quem vai morrer, mas sim a quem vive e continua a precisar de cuidados de 

saúde que respondam às suas necessidades. Cuidar destes doentes implica reflectir e agir em 

seu favor, respeitando todos os princípios éticos, tendo em atenção a fragilidade e a 

vulnerabilidade inerentes à condição humana destas Pessoas. A vulnerabilidade é inerente ao 

facto de estar vivo e cuidar de quem vive uma doença terminal é uma forma de tornar essa 

vulnerabilidade menos real. 

 Esta mesma vulnerabilidade, que dificulta por vezes a investigação na área  dos 

Cuidados Paliativos, não deve ser entrave para que se concretize o objectivo de melhorar os 

cuidados prestados. Investigar permite-nos identificar problemas e proceder a actualizações 

científicas que dêem credibilidade a esta filosofia de cuidar  em benefício do doente e sua 

família. A verdade é que os doentes gostam de participar em estudos de investigação, sendo 
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também uma forma de darem continuidade à sua vida, pela contribuição que estão a dar à 

ciência. Foi de facto o que sentimos ter acontecido no nosso estudo. 

 A ausência de estudos sobre a transição dos cuidados curativos para os cuidados 

paliativos e a percepção de que os doentes não compreendem (ou não lhes são comunicados) 

os motivos da transferência para os cuidados paliativos,  foram as inquietações que nos 

levaram a realizar este estudo. Sabemos que a comunicação é fundamental na relação 

terapêutica; sabemos também que uma deficiente comunicação aumenta o sofrimento. Por 

isso há que perceber onde residem os erros para os corrigir ou onde residem os pontos menos 

bons, no processo de comunicação, para os melhorar, tendo sido essa a finalidade do nosso 

estudo.  

 De acordo com os objectivos delineados ficou claro no estudo que alguns doentes 

ficam com a percepção de que a transferência de cuidados resulta essencialmente da 

necessidade de terem melhores cuidados no sentido do controlo de sintomas com vista a uma 

melhor qualidade de vida, uma vez que os cuidados ditos curativos deixam de ser benéficos 

para cada situação particular. Mas apesar de expressarem estas ideias, ficou claro também 

que, numa primeira instância  e para muitos deles, a percepção com que ficam é a de que “não 

há mais nada a fazer”. Pensamos que isto resulta não só do conhecimento 

empírico/desconhecimento que possuem sobre a filosofia dos cuidados paliativos, que os 

associa à fase pré morte, mas também ao facto de esta decisão ser comunicada num acto 

único, breve, que não permite uma clarificação das dúvidas e dos medos que tal decisão 

acarreta para os doentes. 

E qual foi o sentido atribuído pelos doentes a esta transição de equipa de cuidados? 

Experiência de sentimentos como esperança em melhor qualidade de vida, insegurança, por 

desconhecer o que o futuro reserva, esperança em dias melhores e sem sofrimento; 



A comunicação na transferência dos doentes dos cuidados curativos para os cuidados paliativos 
______________________________________________________________________________________ - 146 - 

desesperança, porque desconhecem que o objectivo é cuidar holisticamente no sentido de 

permitir que vivam os dias que a vida lhes reserva com qualidade e não em quantidade. 

 Sugestões de mudança, fornecidas pelos doentes? Especificar melhor o que são 

Cuidados Paliativos, explicar melhor as razões da transferência, para diminuir a insegurança 

em pessoas onde a vulnerabilidade é real. 

 Numa análise global podemos dizer que a transferência para os cuidados paliativos 

aumenta o sofrimento do doente, não tanto pela mudança de cuidados mas pela percepção de 

os cuidados paliativos existem apenas e só “no fim da linha”. Parece-nos por isso urgente 

implementar os cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico uma vez que os seus 

conhecimentos e técnicas poderiam ajudar o doente no percurso da doença, quer no controlo 

de sintomas quer  no apoio ao nível do sofrimento espiritual que é real em todos os doentes 

oncológicos desde o início. 

 Esta é assim a nossa proposta “major”, a mais ambiciosa e aquela que gostaríamos de 

ver concretizada para benefício de todos os doentes, mas reconhecemos que para que esta  se 

concretize outras orientações e estudos precisam de ser desenvolvidos, quer a nível da 

formação pré graduada quer a nível da formação pós graduada, nomeadamente: 

 
Orientações para projectos de intervenção 

 
- Formação intra-hospitalar (para médicos e enfermeiros) sobre comunicação e 

especificamente sobre comunicação de más notícias.  

- Formação intra-hospitalar (para médicos e enfermeiros) sobre Cuidados Paliativos 

com estágios em Serviços de Cuidados Paliativos. 
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- Investimento na formação sobre comunicação e cuidados paliativos ao nível pré 

graduada na área da saúde e, em caso de inexistência  desta componente curricular, 

implementação da mesma. 

-    Implementação de uma política sobre “informação” na Instituição, englobando: 

 Definição de quem deve informar 

 Definição de quando se deve informar 

 Definição do teor da informação 

-    Desenvolvimento de um trabalho de equipa efectivo para se definir quem diz, o que 

diz e quando diz, qualquer informação relevante do processo de doença da Pessoa. 

 

 

Orientações para  novos estudos 

 
O estudo que agora termina poderá ser complementado e aperfeiçoado com a introdução de 

algumas alterações metodológicas, nomeadamente e como exemplo: 

 

- Elaboração de um estudo comparativo sobre o momento da transferência para os 

cuidados paliativos, entre o que foi efectivamente dito pela pessoa que transmitiu a 

informação,  e o que foi percebido pelos doentes sobre essa informação; 

- Replicação do presente estudo integrando uma avaliação psicológica do doente, de 

modo a permitir relacionar as suas percepções com as fases do luto, face à doença; 

- Explorar com os cuidadores primários a existência ou não de uma “conspiração de 

silêncio” que interfira na percepção dos doentes da mensagem recebida. 
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Num tempo em que é dada à comunicação uma importância extrema, nomeadamente 

nas áreas da Medicina e da Enfermagem parece-nos relevante reflectir sobre a realidade 

vivida e sentida pelas Pessoas de quem cuidamos, no que respeita à forma como 

comunicamos com elas. Este estudo debruçou-se sobre uma realidade muito específica – a 

doença oncológica progressiva e incurável - que mais uma vez nos consciencializa de que a 

doença nem sempre é invencível nem a medicina tem respostas. Todavia, não nos podemos 

esquecer que comunicar é uma das bases do processo relacional entre o profissional de saúde 

e o doente. Por isso, pensamos também, que este cuidado deverá ser abrangente a todo este 

processo desde o momento do diagnóstico. Em Portugal, sabemos que a dependência e o 

paternalismo são uma realidade. No entanto, o estudo revelou-nos que começa a existir algum 

descontentamento em relação à não clarificação da mensagem e à indisponibilidade por parte 

dos profissionais de saúde para “ouvir” os medos, as dúvidas e consequentemente as 

ansiedades dos doentes. Por esta razão não podemos dizer que este trabalho, está concluído. 

Ele serviu para percebermos através de testemunhos dos doentes  portadores de doença 

oncológica avançada como é que sentiram e vivenciaram este processo, no sentido de 

perceber o que está bem e o que necessita de ser alterado. Não vemos estes testemunhos como 

uma crítica, mas como um incentivo e uma necessidade de mudança de atitude, orientada para 

melhores cuidados de saúde, para maior satisfação das pessoas que cuidamos e 

consequentemente de todos os profissionais de saúde. 
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