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Exma. Senhor/a XXXX 

Lisboa, XX de XX de 2009 

 

Exerço actualmente funções de enfermeira no Instituto Português de 

Oncologia, Francisco Gentil de Lisboa e frequento, na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, o Curso de Mestrado em Cuidado Paliativos (2007/2009). No 

âmbito do referido curso desenvolvo um projecto de investigação intitulado 

“CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES PALIATIVAS NO CONTEXTO DE 

UNIDADES DE INTERNAMENTO DE AGUDOS”, sob a orientação da Profª. Doutora Maria 

Antónia Rebelo Botelho (Escola Superior de Enfermagem de Lisboa), tendo como co-

orientador o Prof. Doutor António Barbosa (Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa).  

Este projecto de investigação tem como questão de partida:  

Em que medida as acções paliativas são reconhecidas como uma necessidade no 

contexto de unidades de internamento de agudos e quais as condições que favorecem 

o seu desenvolvimento.  

Trata-se de um estudo qualitativo de natureza descritiva e prospectiva, que 

utiliza uma lógica exploratória na produção de dados e que pretende conhecer as 

opiniões de um grupo de peritos/informantes privilegiados sobre as acções paliativas 

passíveis de se desenvolverem em unidades de internamento de agudos. 

Deste modo, estou a efectuar um conjunto de entrevistas a um grupo de 

peritos, com o fim de clarificar o conceito de acção paliativa e justificar a sua 

importância, sustentabilidade e operacionalização na prática, pretendendo também 

identificar condições favoráveis ao desenvolvimento destas acções, no contexto de 

unidades de internamento de agudos, e modos de superar eventuais factores 

inibidores. 

Venho assim por este meio solicitar a sua disponibilidade para integrar este 

grupo de peritos, concedendo-me a entrevista acima referida. 

 Na expectativa de uma resposta positiva e agradecendo desde já a atenção 

dispensada, irei brevemente entrar em contacto para confirmar a sua disponibilidade e 

eventual agendamento da entrevista. 

Com os melhores cumprimentos, 

Enf.ª Rita Barroso 

Telemóvel: 965377752 

E-mail: ritapb@iol.pt
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ANEXO II  

GUIÃO DA ENTREVISTA  
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Guião entrevista semiestruturada 

Peritos 

(Data prevista: várias) 

 

 BLOCO A – Legitimação da entrevista 

Objectivos:  

‐ Informar sobre o contexto em que se realiza a entrevista e sua finalidade. 

‐ Valorizar o contributo do/a entrevistado/a para a realização deste trabalho. 

‐ Obter consentimento para gravar a entrevista e utilizar os dados obtidos para a 

prossecução do trabalho de investigação. 

Tópicos:  

1. Breve  introdução  do  estudo  e  seus  objectivos,  enquadrando  contextos  e 

importância dos mesmos. 

2. Explicar o objectivo desta entrevista: 

 Enquadrando‐a na fase do estudo em que me encontro; 

 Explicitar o que se pretende obter com a mesma: 

 Pretende‐se  uma  lista  o mais  ampla/exaustiva  possível  das  acções  paliativas 

que  se  podem  desenvolver  num  serviço  com  as  características  que  vão  ser 

apresentadas,  salientando‐se  o  sentido  descritivo  (“pode”)  e  não  prescritivo 

(“deve”); 

 Listagem de factores facilitares e inibidores; 

 Explicitar  que  o  conjunto  dos  dados  obtidos  com  os  diferentes  peritos  irá 

constituir o ponto de partida para a elaboração dos restantes instrumentos de 

colheita de dados, nomeadamente questionários aos médicos e enfermeiros do 

serviço e guiões de entrevista aos informantes privilegiados. 
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BLOCO B – Explicitação do conceito de acção paliativa  

Objectivos: 

‐  Informar  sobre  o  conceito  de  acção  paliativa  utilizado  (Direcção  Geral  de 

Saúde/Associação Nacional de Cuidados Paliativos); 

‐ Solicitar a reacção do entrevistado/a sobre este assunto; 

Questões: 

‐ O que pensa deste conceito de acção paliativa?  

‐ Qual o grau de importância e que sentido atribui ao desenvolvimento de acções 

paliativas  no  contexto  de  unidades  de  internamento  de  agudos  (muito,  pouco, 

nada)? 

BLOCO C – Listagem de acções paliativas 

Objectivos: 

‐ Recordar a título indicativo que se tem por base um serviço de internamento de 

agudos  (características  especificas  tendencialmente  mais  direccionadas  para 

serviços com a tipologias dos “serviços de medicina”, sendo geralmente serviços de 

hospitais  de  agudos  onde  há  elevada  prevalência  de  doentes  paliativos  e 

consequentemente  o  numero  de  doentes  que  carecem  de  acções  paliativas  ou 

cuidados paliativos também é maior. Salienta‐se no entanto que não e exclui outros 

tipos de serviço);  

‐ Recolher uma lista o mais ampla/exaustiva possível das acções paliativas que se 

podem  desenvolver  num  serviço  com  estas  características  apresentadas, 

salientando‐se o sentido descritivo (“pode”) e não prescritivo (“deve”); 

‐ Verificar se o entrevistado ao reflectir sobre as principais acções paliativas que se 

podem  desenvolver  considera  que  há  uma  diferenciação  entre  acções  paliativas 

médicas e de enfermagem; 
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Questões: 

‐ Tendo em conta a sua experiência, que acções paliativas considera que se podem 

desenvolver  num  serviço  com  estas  características?  (o  que  seria  de  esperar  que 

fosse feito do seu ponto de vista?) 

‐  Desta  listagem  que  apresentou  considera  que  há  acções  paliativas  específicas 

para os enfermeiros e acções paliativas paliativas específicas para os médicos? Em 

caso afirmativo das exemplos e justificar. 

 

BLOCO  D  –  Listagem  de  factores  facilitadores,  factores  inibidores  e 

estratégias 

Objectivos: 

‐ Recolher uma  lista o mais ampla/exaustiva possível dos  factores  facilitadores e 

dos  factores  inibidores  no  desenvolvimento  de  acções  paliativas  no  contexto  de 

unidades de internamento de agudos; 

‐  Conhecer  propostas  para  a  criação  de  condições  específicas  conducentes  ao 

desenvolvimento de acções paliativas no contexto de unidades de internamento de 

agudos; 

Questões: 

‐  Para  este  tipo de  acções paliativas  que  factores  facilitadores  antevê para  o  seu 

desenvolvimento? 

‐  Para  este  tipo  de  acções  paliativas  que  factores  inibidores  antevê  para  o  seu 

desenvolvimento? 

‐ Tendo em conta a sua experiência que tipo de intervenções podem ser feitas para 

superar os factores inibidores que referenciou? 

 

AGRADECER a colaboração e questionar se deseja acrescentar algo, dando a 

possibilidade ao entrevistado de completar informação sobre as questões 

que são objecto da entrevista. 

Solicitar email e telefone de contacto 
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ANEXO III  

CONCEITO DE ACÇÃO PALIATIVA 
APRESENTADO AOS PERITOS 
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CONCEITO DE ACÇÃO PALIATIVA CONSIDERADO NO ESTUDO 

 

 

 

Acção paliativa entende-se como: “qualquer medida terapêutica sem intuito 

curativo, que visa minorar, em internamento ou no domicílio, as repercussões 

negativas da doença sobre o bem-estar global do doente. As acções paliativas 

são parte integrante da prática profissional, qualquer que seja a doença ou a 

fase da sua evolução. Podem ser prestadas no âmbito da Rede Hospitalar, 

como da Rede de Centros e Saúde, como da Rede de Cuidados Continuados, 

nomeadamente em situações de condição irreversível ou de doença crónica 

progressiva.” (Direcção-Geral de Saúde, 2004:6). 

 

Importa ainda referir que as acções paliativas constituem um nível básico de 

intervenção paliativa, exercido por equipas ou estruturas não diferenciadas. 

Neste sentido a Associação Nacional de Cuidados Paliativos (2006b:10) no 

documento respeitante às Recomendações para Organização de Serviços em 

Cuidados Paliativos sublinha que estas acções devem ser consideradas 

claramente distintas das práticas estruturadas, organizadas e específicas de 

cuidados paliativos que implicam outros níveis de diferenciação (Cuidados 

Paliativos de nível I, II, III). 
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ANEXO IV 

GRELHAS DE ÁNALISE DE CONTEÚDO 
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Grelha de análise de conteúdo: 
E1 – data: 18/05/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
  “ (…) a acção paliativa vai diminuir ou vai abortar um pouco o sofrimento 

que a pessoa possa ter, que pode ser transitório ou não, de acordo 

também com a patologia que está em causa (…)” (p.3); 

 “Podem fazer-se em qualquer alocação.” (p.3); 

 “Pretende-se um apoio contínuo, ao mesmo tempo que se está a investir 

na cura, mas um apoio contínuo da intervenção paliativa.” (p.7); 

 “Não a um nível apenas curativo, em termos da evolução da doença, mas 

a um nível de controlo de sintomas, e nomeadamente, do sofrimento. 

Portanto, qualquer acção neste contexto é uma acção paliativa.” (p.6); 

  “Tudo dentro do âmbito das acções paliativas, claro que o ideal seria uma 

equipa multidisciplinar para intervir nestas situações. Mas quando não há, 

cada um faz aquilo que pode.” (p.8); 

 

A2. Discordância com conceito apresentado 
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A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “É preciso, primeiro, alguma consciencialização da necessidade dessa 

acção paliativa e, para isso, é preciso a consciencialização do sofrimento 

da pessoa, da existência do sofrimento da pessoa.” (p.3); 

 “Eu considero que todos nós, profissionais de saúde, temos claramente, 

competências para exercer acções paliativas no âmbito de quando e onde 

elas sejam necessárias. “ (p.3); 

 “ (…) obrigam se calhar a uma tomada de decisões da parte dos 

profissionais de saúde e a consciencializar-se do que é que estão a fazer, 

em relação à pessoa que têm à frente, com quem trabalham, com quem 

estão a trabalhar.” (p.3); 

 “ (…) as acções paliativas fazem parte, eu acho que fazem parte, do nosso 

trabalho de profissões de ajuda desde que nós começamos a trabalhar.” 

(p.3); 

 Referindo-se à importância: “Acho que muito. Muito.” (p.3); 

 “ (…) em termos de acções paliativas, as pessoas têm de ter consciência 

de que elas são importantes, consciência da necessidade de as exercer, 

ou seja, e até competências para as exercer, porque nem todas as 

pessoas sabem tratar a dor, nem todas as pessoas sabem controlar os 

outros sintomas que não intervenham propriamente na evolução da 

doença ou na cura da doença, mas que intervenham naquele momento.” 

(p.4); 

  “ (…) o professor Twycross defende, a intervenção das equipas de 

cuidados paliativos logo após o diagnóstico da doença, é tanto ou mais 

benéfica à medida... e aumentando progressivamente a sua intervenção à 

medida que a intervenção curativa vai diminuindo. E porquê? Porque as 

pessoas conseguem perceber que há um investimento nelas a vários 

níveis.” (p.5); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

  “ (…) dor não controlada. E aqui temos de ter em conta a dor no total (…)” 

(p.6); 
 “A dor física e a dor da alma (…)” (p.6); 
 “Muitos doentes, neste contexto e porque estão numa fase de não-

aceitação, numa fase de raiva, muitas vezes, esta dor é hiper valorizada, 

exactamente por esta não-aceitação da sua doença.” (p.6); 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

 “ (…) a aplicação dos fármacos por via subcutânea, nomeadamente, por 

exemplo, a avaliação, por exemplo, da deglutição, da disfagia, quem a faz, 

vocês, da disfagia, da dificuldade respiratória (…)” (p.14); 

 “ (…) boa caracterização dos sintomas, tanto que os enfermeiros estão 

muito mais tempo que os doentes e portanto, conseguem avaliar os 

sintomas de uma forma diferente.” (p.10); 

 “ (…) não tem que ser aquilo que nós pensamos, mas sim as prioridades 

que as pessoas têm, não é?” (p.7); 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

B5. Comunicação 

Validação do que o doente sabe sobre a sua doença e do que quer saber:
 “ (…) perceber o que é que o doente sabe da sua doença, o que quer 

saber, portanto, no fim, a transmissão das más notícias” (p.6); 

 “ (…) as pessoas, sobretudo se forem pessoas que não tenham formação 

superior não perguntam, deixam ao médico a possibilidade de ser ele, 

como omnipotente,” (p.6); 
Gestão de informação transmitida de acordo com a vontade do doente e 

com vista a negociar estratégias de adaptação: 
 “ (…) percebo que elas precisam de ter alguma informação, de acordo com 

aquilo que elas querem saber, mas também precisam de saber e de 

perceber quais as estratégias alternativas em função de qual vai ser a 

evolução da situação.” (p.6); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B5. Comunicação (cont.) 

Transmissão de más notícias de acordo com o ritmo e fase de adaptação 
à doença: 

 “ (…) tem de se ter em conta que a verdade pode não ser dita crua e dura 

ao mesmo tempo, precisa de algum tempo, provavelmente, para ser 

digerida, para ser percebida, e há pessoas que, muitas mesmo, quando 

estão na tal fase de negação, não aceitam que estão doentes.” (p.6); 

 

Validação dos medos e problemas do doente: 
 “ (…) o perceber quais são os medos dos doentes, quais são os problemas 

económicos, os problemas familiares, quais as prioridades deles.” (p.7); 

 

B6. Apoio à Família 

 “ (…) não esquecermos o doente e apenas apoiarmos a família, mas 

utilizarmos a família, utilizar no bom sentido, para melhorar a aproximação 

ao doente e para permitir que ele resolva alguns dos seus problemas ou 

resolva até a forma de aceitação da sua vida (…) ajudar a própria família 

também a aceitar isso (…) ” (p.7) 

 “ (…) nós sabemos que em termos de cultura de hospital de agudos, as 

famílias praticamente não são ouvidas, portanto, dá-se-lhes a notícia, faz-

se a transmissão de más notícias, mas depois não são ouvidas, são 

deixadas um pouco de lado.” (p.8); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

 “Só não é mandatório quando as pessoas conseguirem fazer. Eu só posso 

conceber que alguém não faça referenciação quando o conseguir fazer, 

quando conseguir ultrapassar as situações, por exemplo, o controlo de 

sintomas, a negação e essas coisas.”(p.8) 

 “Considero uma acção paliativa uma acção de humildade, de humildade, 

sobretudo para perceber “eu não sei fazer mas sei de alguém que sabe e 

portanto vou referenciar”. O meu objectivo é o que é que é melhor para o 

doente e não o que é que é melhor para mim” (p.9); 

 “ (…) projectar o nosso tipo de trabalho no nosso doente e no que é que é 

bom para o doente (…)” (p.9). 

 “ (…) enfermeiros devem ser muito persistentes nos pedidos de 

referenciação.” (p.12) 

 “ (…) se conseguir induzir o médico a referenciar.” (p.12) 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 

 “ (…) registos, sempre que intervenham com a família, devem escrever nos 

vossos registos de enfermeiros, por exemplo, isso é uma acção paliativa” 

(p.13); 

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos  

 “Da parte médica, o controlo dos sintomas necessita muitas vezes também 

do apoio da enfermagem porque, como faz visitas mais esporádicas pode, 

naquele momento não encontrar os sintomas, portanto, não fazer uma 

adequada avaliação e caracterização do sintoma, que lhe permita fazer a 

prescrição adequada dos fármacos.” (p.10) 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

B11. Apoio na fase agónica  

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada  

B13. Medidas não farmacológicas  

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 

 “ (…) preparação para a proximidade da morte(…)” (p.17); 

 “ (…) para se perceber o que é que as pessoas pressentem da sua vida, o 

que é que querem (…)” (p.19). 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

C2. Discordância com a distinção 

Associa muito à necessidade de Trabalhar em Equipa 
 “ (…) acções paliativas têm de existir nos dois grupos profissionais e nos 

dois grupos profissionais o ideal seria o diálogo entre estes dois grupos 

profissionais para melhorar ou idealizar um nível de intervenção com estes 

doentes.” (p.11); 
 “ (…) conseguindo trabalhar numa equipa em que tanto enfermeiros como 

médicos estejam a um nível de informação mais ou menos orientado nas 

mesmas directrizes. Tanto médicos como enfermeiros devem dar ou poder 

facilitar qualquer tipo de comunicação.” (p.11); 

 “ (…) os enfermeiros são as pessoas que estão mais próximos dos 

doentes, provavelmente são aqueles que recebem mais perguntas dos 

doentes em relação ao seu estado de saúde.” (p.11); 

 “ (…) o médico ainda é visto como uma figura superior e que não se quer 

incomodar e muitas vezes não se fazem as perguntas adequadas aos 

médicos, que se querem(…)” (p.11); 

 “ (…) induzir o doente a fazer as perguntas ao médico ou até na presença 

do enfermeiro (…)” (p.11); 

 “ (…) o médico faz visitas esporádicas, ok? Tirando as consultas, mas até 

as próprias consultas são esporádicas, não é? Portanto, vocês estão muito 

mais tempo e vocês devem aproveitar esse tempo. É muito precioso.” 

(p.13); 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

Não distingue 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

Não distingue 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

Todas as referidas na categoria B: 
B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 
B2. Controlo de Sintomas - Avaliar  
 “ (…) o médico tem visitas esporádicas e, portanto, de certa forma, tem de 

se habituar a trabalhar em equipa ou em grupo, vá, mas que seja em 

grupo, mas tem que aceitar quais os sintomas que os doentes têm a partir 

da avaliação feita pelos enfermeiros.” (p.10); 

B5. Comunicação 
B6. Apoio à Família 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos  
B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 
B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 
B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

 
 A existência de uma equipa intrahospitalar torna-se um factor facilitador se 

for: “acessível, cativante; se introduza de uma forma não intrusiva mas que 

mostre que pode haver benefício com o seu trabalho, com a sua 

intervenção (…) ” (p.18); 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) muitos dos enfermeiros também não acreditam, acham que cuidados 

paliativos é bater nos ombrinhos e dizer ‘coitadinho, nós estamos aqui’, não 

tem a ver propriamente com isso, são níveis de intervenções técnicos que 

se podem aprender, mesmo em termos de técnicas de comunicação, 

técnicas de apoio à família, são coisas que nós todos podemos aprender e 

aplicar.” (p.18); 

 “Se tiverem formação é sempre um papel facilitador.” (p.17) 

 “ (…) o conhecimento das várias técnicas (…)” (p.20) 

D3. Trabalhar em Equipa 

 
 “ (…) trabalho em equipa, ok? Pronto, um bom diálogo entre o grupo...” 

(p.17); 

 “ (…) se o grupo tiver um bom diálogo e se aceitarem um pouco níveis de 

intervenção uns dos outros, acaba por ser um factor facilitador (…)” (p.17); 

 “ (…) os profissionais de saúde porque vão aprendendo uns com os outros” 

(p.18); 

D4. Acessibilidade de fármacos 

 

 “ (…) acessibilidade de fármacos (…)” (p.20); 
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D. Factores Facilitadores  

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos Cuidados Paliativos, 
enquanto disciplina específica 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP 

 “ (…) temos um conjunto de doenças, nomeadamente crónicas, que 

induzem a muito sofrimento e estamos pouco habituados a lidar com esse 

sofrimento. Nós estamos muito mais habituados a pensar no diagnóstico 

que deu origem a essa situação ou a forma de intervenção. Porque muitas 

delas não têm intervenções curativas, a nossa fuga é para a frente (…)” 

(p.4); 

  “Nós não temos sensibilidade para essas coisas enquanto não passarmos 

por elas, ou seja, enquanto não formos alertados (…)”(p.9); 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP 

 “ (…) como não sabia intervir, portanto, não fui à procura de novas 

competências, como não sabia intervir, acabava por não dar atenção a 

essas dores e fazer de contas que elas não existiam (…)”(p.4); 

 “ (…) anulamos a possibilidade de tirar sofrimento às pessoas e de, com 

este nosso tipo de atitude, que é a fuga, a fuga para a frente, porque nem 

damos atenção às queixas. (…)” (p.4); 

 “ (…) os médicos às vezes têm muita dificuldade em aceitar que há esse 

tipo de necessidade de formação (…) como não sabem e não querem 

mostrar que não sabem e portanto acabam... lá está: outra fuga, outra fuga 

para a frente.” (p.9); 

 “ (…) como não sabem e não querem mostrar que não sabem e portanto 

acabam... lá está: outra fuga, outra fuga para a frente.” (p.9); 

E3. Não trabalhar em equipa 

 “ (…) como enfermeiros, ficam um pouco sem resposta porque não têm 

ordem para fazer determinados tipos de comunicação e, portanto, deixam o 

doente também um pouco inseguro(…)” (p.11); 

 “A filosofia do grupo de trabalho (…) são muito individualistas, cada uma 

trabalha por si, portanto, o grupo profissional faz a sua, as tarefas estão 

demasiado divididas, portanto não há um entendimento entre os vários 

grupos profissionais, não há diálogo, acho que são tudo factores que são 

inibidores de todo.” (p.20);  
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E. Factores Inibidores  

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

 “O nosso problema em Portugal é que nós não temos uma rede definida, 

nós não temos uma rede definida entre os hospitais centrais, as unidades 

de cuidados paliativos de internamento e a casa, porque as pessoas, 

muitas das pessoas, com certeza, beneficiariam e quereriam morrer em 

casa se tivessem apoio adequado. Com as unidades a servirem para o 

descontrolo de sintomas ou para a exaustão familiar quando isso 

acontecer, mas depois voltassem outra vez a casa. Isso era o ideal.” (p.22);

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

 “O médico não está habituado a trabalhar em conjunto, não está 

sensibilizado, pode-se sentir um bocadinho incomodado a referenciar, 

‘porque é que eu hei-de estar a referenciar, as pessoas vão pensar que eu 

devia saber isto’.” (p.12) 

E6. Falta de Formação em cuidados paliativos  

E7. Falta de Tempo  

E8. Doente mal informado  

E9. Burnout dos profissionais 

E10. Falta de motivação 

E11. Falta de maturidade profissional 

E12.  Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

 

 “ (…) conferências familiares podem ajudar-vos a ter uma noção global do 

que é a família, a definir determinados consensos a que vários elementos 

da família ouçam todos o mesmo tipo de informação (…)”(p.13); 

 “ (…) tirar consensos e a comunicação seja efectiva e igual ao mesmo 

tempo para todos os elementos da família (…)” (p.13);  

 “Até podem dizer quais são os temas abordados... ‘fui contactada por não 

sei quem, abordaram-se estes temas’, e isso é um tipo de intervenção, de 

acção paliativa (…) ” (p.13);  

 “ (…) avaliação dos elementos que estão a ter mais problemas com a 

aceitação da doença ou que têm provavelmente potencialidades para 

desenvolver lutos patológicos, quem são? São vocês.” (p.13) 
 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) sessão sobre comunicação. Arranjar uma psicóloga, dinâmicas de 

grupo, fazer role play, fazer tipo, com os próprios profissionais, estarem no 

papel do doente, o que é que podem sentir... portanto, são estas coisas 

que podem se calhar mudar (…) ” (p.21) 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

 

 “ (…) aumentar o diálogo entre os grupos profissionais” (p.21); 

“ (…) trabalho mais ou menos em equipa, que não seja em equipa mas em 

que pelo menos haja um diálogo aberto entre os grupos profissionais e 

definir, sobretudo, objectivos, objectivos de trabalho e não nos ficarmos por 

lutas mesquinhas de a tua tarefa é esta, a minha tarefa é esta e, sobretudo, 

nos objectivos, definirmos como centro das atenções, o doente (…)” (p.21); 

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

 “ (…) começar a desenvolver mais equipas de apoio na comunidade 

(…)”(p.22) 
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F. Estratégias  

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

 “ (…) forma de falar, se calhar utilizar determinados tempos do dia, 

períodos do dia em que não haja tanta confusão e perguntar (…)” (p.19); 

 “ (…) não podemos mudar muito as estruturas físicas dos serviços, 

portanto, elas são como são (…) ” (p.19); 

 “ (…) qualquer  que seja a estrutura... claro que há estruturas mais 

facilitadoras que outras, se estiverem em quartos isolados, mas por 

exemplo, há pessoas que não gostam de estar em quartos sozinhas(…)” 

(p.20). 

F6. Criatividade 

 “ (…) podemos trabalhar numa instituição com condições as mais adversas 

possível mas isto é um tipo de actuação que depende de nós e de nós nos 

darmos aos doentes. (…) ” (p.20). 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

F10. Resiliência  
F11. Promoção de atitudes paliativas 

  “ (…) uma necessidade intrínseca de um induzir ao acto do outro (…)” 

(p.10); 

 “ (…) induzir a prescrições para os determinados tipos de sintomas e eu 

considero que um enfermeiro que tenha alguma sensibilidade em termos 

de acções paliativas, já nem digo de cuidados paliativos, pode induzir outro 

elemento profissional, nomeadamente os médicos, se for às vezes 

persistente, a levar a que tome atitudes sempre mais dirigidas nesse 

sentido do que fugir e pensar que elas não existem.” (p.10);  

 “ (…) transmitir essa informação ao médico (…)” (p.15); 
 
F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 
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G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “Se fores ler bem as definições de humanização de cuidados e boas 

práticas tem a ver com tudo o que nós estivemos a falar que são acções 

paliativas, o respeitar a pessoa, como uma pessoa, como um todo, 

respeitar as suas ligações, os seus interesses, se calhar respeitar os seus 

valores, tudo isso passa por acções paliativas.” (p.22); 
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Grelha de análise de conteúdo: 

E2 – data: 18/05/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
 “É um conceito que é necessário. Nem todos os doentes que estão, que 

necessitam de cuidados paliativos, quer sejam, em qualquer fase da 

doença, podem ou têm que ter acesso a uma equipa estruturada e a 

cuidados paliativos estruturados (…)” (p.2); 
 “ (…) muitas vezes, aquilo que nós consideramos como acção paliativa, 

apontam sintomas, um sintoma descontrolado, uma dor descontrolada, um 

sintoma respiratório descontrolado, um sofrimento existencial pontual, vou-

lhe chamar pontual, não é? Não necessita que nós mobilizemos se calhar 

uma estrutura que exige tantos meios e tantos esforços humanos, como 

sejam uma equipa ou uma unidade e, localmente, no serviço onde está o 

doente internado podemos, pontualmente, fazer essa acção paliativa e, 

portanto, nesse sentido acho que é pertinente o conceito e é necessário 

existir.” (p.2) 
 “Ainda que eu conheça algumas pessoas que dizem que isto de acções 

paliativas não existe, eu não concordo com isso. Eu acho que nos 

serviços, tem de haver realmente acções paliativas. Isto tem a ver com 

aquilo que nós devíamos ter de formação pré-graduada, todos termos 

algum nível de formação que nos permita fazer estas acções paliativas.” 

(p.2); 
 “Para mim uma acção paliativa é algo que vá aliviar o sofrimento do 

doente.” (p.12) 
 “Porque as acções paliativas são acções, ou seja, são isso mesmo, actos 

isolados. E isso pode-se fazer em qualquer sítio.” (p.16) 

A2. Discordância com conceito apresentado 
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A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “ (…) quando a complexidade do doente assim o exige, não podemos ficar 

só pelas acções paliativas porque não vamos conseguir desmontar toda a 

complexidade do doente e temos de partir para um nível acima que são 

depois as equipas, as unidades, os serviços de cuidados paliativos.” (p.2) 
 “Dentro do contexto geral daquilo a que posso chamar o percurso normal 

do doente na instituição, em algum momento do seu percurso, pode 

necessitar de algumas acções que não necessitam de ser feitas por 

especialistas (…) pode ajudar o doente a atravessar esse percurso de 

doença de uma forma mais positiva, quer o doente esteja numa fase 

curativa ou numa fase não curativa, isso não interessa.” (p.3) 
 “Muito importante. (…) Porque os doentes têm sempre algum sintoma que 

necessita desta acção paliativa, quer seja físico, emocional, psicológico, 

espiritual, não destrinço. O doente em alguma fase do seu percurso pode 

necessitar, logo todos nós temos de saber o que são e como fazer essas 

acções paliativas.” (p.3) 
 “ É que eu não acho que os doentes que estão internados neste tipo de 

serviço se devam ficar pelas acções paliativas. São importantes, são muito 

importantes, mas o apoio da equipa de cuidados paliativos é essencial.” 

(p.5) 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

 “O que seria de esperar é um bom controlo sintomático, isso para mim... 

porque é assim: sem um bom controlo de sintomas, o doente não está 

confortável, não está bem, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, 

o doente não consegue estar bem se não tiver um bom controlo 

sintomático. E, portanto, eu encaixaria as acções paliativas dentro desta 

tipologia de sintomas punha aqui à cabeça o controlo sintomático.” (p.3)  

 “ (…) eu elejo a fase agónica e o controlo da dor como as acções paliativas 

mais importantes, mas obviamente que todos os outros sintomas são 

importantes” (p.5); 

 “Depois, outra parte muito importante, e que cai muito sobre a equipa de 

enfermagem tem a ver com a avaliação de sintomas, qualquer que ela 

seja. Uma boa avaliação de sintomas, leva sempre a uma boa prescrição, 

sempre. Uma má avaliação leva sempre a uma má prescrição.” (p.9); 

 “O acto de registar não é uma acção paliativa, mas sim um caminho ou 

estratégia para depois podermos ter uma acção paliativa. Eu por avaliar a 

dor, não estou a fazer uma acção paliativa.” (p.11)  

 “ O simples facto de avaliar e escrever lá muito bonitinho que tem dor 10 e 

depois não fazemos nada, isso não é uma acção paliativa, isso é um 

registo de enfermagem. “ (p.12);  

B5. Comunicação 

 “ Comunicação: se o doente está informado acerca do seu diagnóstico, 

dentro daquilo que o doente quer saber, se o doente está informado acerca 

do seu prognóstico e como é que foi feita essa transmissão.” (p.6); 



E2 –18/05/2009 
 
 

 38

 

 
 

 

B. Acções Paliativas Identificadas 

B6. Apoio à Família 

 “Sim o apoio à família é uma acção paliativa. Pode ser considerada uma 

acção paliativa.” (p.5); 

 “Apoio à família: se o apoio for dado quando começa, na altura 

provavelmente da transmissão da má notícia e se há abertura para um 

suporte psicológico e emocional à família. Não quer dizer que haja o 

suporte efectivo, porque nem todos os familiares querem, mas se há 

abertura para, se foi proposto à família e se há um acompanhamento 

dessa família ou não. Com integração.” (p.6); 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 

B9. Prescrição de Terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

B10. Promoção da prescrição de Terapêutica adequada aos CP 

B11. Apoio na fase agónica 

 
 “ (…) e não tenho a certeza se um bom apoio na fase agónica porque não 

sei se isso já deveria cair para a equipa de cuidados paliativos. De 

qualquer forma, penso que em alguns doentes, porque nem sempre as 

fases agónicas são esperáveis, mas naqueles doentes que entram numa 

fase agónica muito rapidamente e porque há doentes que são para nós 

uma surpresa, nós achamos que estão ainda em fase curativa, depois de 

repente revertem e entram em fase agónica, acho que também era muito 

importante, tanto na dor, como na parte da fase agónica, as acções 

paliativas. Penso que eram as duas áreas mais importantes.” (p.4) 
 “ (…) doentes a entrar em fase agónica, se o controlo sintomático é bem 

feito ou não, se o diagnóstico é bem feito ou não, se o prognóstico está 

claramente definido no processo clínico ou não.” (p.6); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada 

 “Se eu tiver um doente que tem perante ele um diagnóstico de uma doença 

incurável, que não conseguimos encontrar acessos e se eu tomar, com 

conhecimento de causa, a iniciativa de dar por uma via subcutânea, isso já 

é uma acção paliativa. É preciso perceber. Depende do teu objectivo. Se o 

teu objectivo é aliviar o sofrimento do doente, é uma acção paliativa.” (p.21)

B13. Medidas não farmacológicas 

 
 “ As medidas não farmacológicas, não precisamos que ninguém... é 

independente da equipa de enfermagem: uma massagem, um 

posicionamento, um levante, às vezes um levante basta, um banho, o não 

alimentar com dor, o não alimentar, a alimentação pode aumentar a dor. 

Há atitudes que podes ter para e depois há a intercomunicação, podes ir 

falar com a equipa médica e dizer, ‘este doente está com dor, nós 

precisamos de aliviar o sofrimento deste doente’. Então, quando fizeste 

alguma coisa para, fizeste uma acção paliativa.” (p.12) 

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

C2. Discordância com a distinção 

 

 “Não faria essa distinção. (…) apesar de serem disciplinas que se inter-

relacionam têm competências específicas diferentes, não é? Mas eu não 

posso distinguir o que é que é uma acção paliativa de enfermagem, não 

sei distinguir isso...” (p.8) 

  “A prescrição não, mas a administração é uma acção paliativa de 

enfermagem.” (p.8) 

 “Sim, mas o médico pode prescrever e se o enfermeiro nunca administrar, 

isso nunca vai ser uma acção paliativa.” (p.8); 

 “Exactamente, vejo como sendo um todo, acções paliativas médicas e de 

enfermagem.” (p.8) 

 “ Não considero que haja uma distinção, porque para nós chegarmos ao 

nosso objectivo, todos nós concorremos um pouquinho, portanto, não 

considero que haja acções paliativas médicas e de enfermagem. Ou por 

outro lado, não considero que isso seja uma distinção importante. Porque o 

nosso objectivo é o bem-estar do doente. (…) eu quando falo de cuidados 

paliativos, falo em equipa” (p.13) 

 “ É claro que se eu considerar uma acção paliativa o posicionamento de 

um doente para alívio da dor, provavelmente um médico poderá não o 

fazer, mas não quer dizer que não o façam. Por isso não acho isso 

pertinente, não é uma distinção que eu ache pertinente (…)” (p.13) 

 

 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

Não distingue 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

Não distingue 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

Todas as referidas na categoria B: 
 

 B4. Controlo de Sintomas - Tratar  
 B5. Comunicação; 
 B6. Apoio à Família; 
 B11. Apoio na fase agónica; 
 B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada; 
 B13. Medidas não farmacológicas. 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos  

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 

 “Por isso, aquilo a que nós chamamos o nível 1 de cuidados paliativos, a 

vossa equipa multidisciplinar devia ter formação básica, todos. E, portanto, 

daí, decorrer as acções paliativas.” (p.5) 

 “Todos os enfermeiros deviam ter um conhecimento básico sobre cuidados 

paliativos e acções paliativas (…)” (p.5) 

 “ (…) um elemento facilitador é a formação. A mudança de atitude, a 

formação é um elemento bastante facilitador...” (p.14); 

 “Formação que não precisa de ser intermédia ou avançada, formação 

básica, todos os elementos deveriam ter formação básica em cuidados 

paliativos e, portanto, isso é um elemento facilitador.” (p.14); 

 “Ter conhecimentos científicos sólidos e saber que isto não é uma 

medicina paralela.” (p.14) 

  

D3. Trabalhar em Equipa 

 
 “Sim, uma boa comunicação entre as equipas com recurso ao trabalho em 

equipa é um factor facilitador.” (p.15) 

D4. Acessibilidade de fármacos 

 

 “ Estamos provavelmente a usar fármacos com efeitos que não aqueles a 

que estamos habituados, estamos à procura de efeitos que não aqueles a 

que estamos habituados, estamos à procura de um caminho que não 

aquele a que estamos habituados mas, tem resultados práticos, o doente 

tem uma melhor qualidade de vida, quer as nossas acções sejam a um 

nível físico ou não.” (p.14) 
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D. Factores Facilitadores  

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

 
 “ (…) outro elemento facilitador é a aceitação da não cura, ou seja, a 

aceitação de nem todos os doentes têm cura e a aceitação de que a 

medicina não trata tudo. Isso, nas nossas cabeças, acho que é o principal 

motor.” (p.14); 

 “Quando nós aceitarmos que há doentes que não são um fracasso, não 

são um falhanço, não são nada disso, são doentes que têm um percurso 

que não é o de cura. Há dois percursos possíveis, o de cura e o de não 

cura, e nós temos de aceitar os dois. Quando aceitarmos isso, isso é um 

dos principais motores para podermos desenvolver acções paliativas.” 

(p.14). 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

 
 “Depois, em termos institucionais, haver uma aceitação do que é os 

cuidados paliativos enquanto uma disciplina específica dentro da área da 

medicina, que o é.” (p.14); 

 “Enquanto não aceitarmos que os cuidados paliativos não é tudo e todos, 

ou seja, nem todos somos especialistas em cuidados paliativos, nem todos 

percebemos imenso disto, nunca vamos aceitar que possam haver acções 

paliativas, que possam haver equipas intra-hospitalares de cuidados 

paliativos e que possam haver unidades.” (p.15); 

 “À partida, temos de aceitar que os cuidados paliativos são uma 

especificidade dentro da medicina e depois aceitamos e premiamos todos 

aqueles que saibam fazer acções paliativas e saibam depois encaminhar 

quando esgotou o benefício das acções paliativas.” (p.15). 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP 

E3. Não trabalhar em equipa 

 
 “O outro inibidor: falta de comunicação entre as equipas porque, se por 

exemplo, a equipa de enfermagem detecta um sintoma que não é 

correctamente transmitido à equipa médica ou que não é correctamente 

entendido pela equipa médica, é impossível desenvolvermos acções 

paliativas, porque está um a falar chinês e outro a falar japonês. Portanto, a 

falta de comunicação é muito inibidora.” (p.15) 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de formação em cuidados paliativos 

 “Travões: a não formação, o não conhecimento, a ignorância científica...” 

(p.15); 
 “A ignorância científica aqui não é no sentido depreciativo, é as pessoas 

não terem conhecimento daquilo que existe hoje acerca desta área e muita 

gente ainda desconhece, portanto, eu considero isso ignorância científica 

e, portanto, nesse aspecto, a não existência de formação é assim, para 

mim, o grande, grande inibidor.” (p.15) 

E7. Falta de Tempo  

E8. Doente mal informado  

E9. Burnout dos profissionais 

E10. Falta de motivação 

E11. Falta de maturidade profissional 

E12. Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

 Mais coisas inibidoras... lá está, se é facilitadora a aceitação por parte da 

instituição do que é cuidados paliativos e sua filosofia, a não-aceitação 

também é um factor inibidor.” (p.15) 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 

 “As pessoas que já estão no mercado de trabalho teriam de frequentar um 

curso básico, por exemplo.” (p.18); 

 “Uma maior divulgação, uma maior incorporação dos cuidados paliativos 

nos currículos pré-graduados, ou seja, ainda na formação de base de 

qualquer profissional de saúde. Isso era avançar assim um passo de 

gigante, na minha opinião. Isso é talvez o passo mais importante.” (p.18); 

 “Não quer dizer que tivéssemos grandes sucessos em termos de cuidados 

paliativos, mas em termos de acções paliativas, tenho quase 90% de 

certeza que iriam ser feitas de uma forma muito mais consistente.” (p.18). 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

 
 “Tudo o que se passa numa instituição hospitalar e, quando o doente entra 

naquilo a que nós chamamos sistema de saúde, não há ninguém 

determinante, todos nós somos importantes.” (p.17); 
 “Todos os profissionais de saúde são bastante importantes, cada um com o 

seu papel. Não podemos, quando as coisas correm bem ou correm mal, 

nunca há só um culpado ou só um herói, porque, num sistema de saúde, 

ninguém faz nada sozinho. Há uma grande máquina a girar. E, portanto, 

normalmente, é a máquina em si que falha, não só uma pessoa, são 

várias, se calhar um bocadinho de cada, portanto, não gosto de dizer, não 

gosto de pensar nessa óptica, porque isso é não pensar na óptica de 

equipa.” (p.17). 
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F. Estratégias  

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa  

F6. Criatividade 

 
 “São actos isolados, não precisam de uma estrutura física agradável, não 

precisam de serviços específicos, de camas específicas, de luxo 

específico, não. São acções. E isso tu podes fazer em qualquer sítio, com 

criatividade.” (p.16); 
 “Pode não existir uma sala de comunicação com a família, mas existe com 

certeza um gabinete, existe com certeza nem que seja, a sala de 

enfermagem onde nós podemos fechar a porta e pôr um papel a dizer: não 

interromper durante cinco minutos. Portanto, isso não impede, isso não é 

impeditivo.” (p.17) 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas 

 “ Outro motor é nós, os profissionais, constatarem a eficácia destas acções 

paliativas, ou seja, não terem medo de fazerem estas acções paliativas, 

não ver isto como uma medicina paralela.” (p.14); 
 “Vermos resultados práticos e mostrar isso à restante equipa, isso também 

é muito facilitador.” (p.14) 
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F. Estratégias  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  
 

 “A boa avaliação de sintomas assenta numa coisa: escalas, a utilização de 

escalas. Ninguém consegue avaliar bem um sintoma se ficarmos só pelo 

subjectivo (…)” (p.10); 
 “Obviamente que alguns doentes não conseguem usar escalas, mas nós 

mentalmente, face àquilo que observamos, temos de transformar a nossa 

observação numa escala, por muito que isso não seja o mais verídico. O 

mais verídico é o doente poder avaliar ele próprio. Mas, se ele não 

consegue, nós devemos transformar isso numa escala numérica, que é o 

mais fácil de utilizar.” (p.10); 
 “ Porque ao ficar registado quantitativamente, no fundo, a intensidade 

desse sintoma vai levar a que o prescritor, que neste caso é um médico, 

tenha uma noção exacta daquilo que deve prescrever. Porque é muito 

diferente um doente nauseado de um doente que vomita de duas em duas 

horas. É muito diferente um doente que tem dor 3 de um doente que tem 

dor 9 e a prescrição será necessariamente diferente.” (p.10); 
 “Temos sempre condições para registar os sintomas da melhor forma.” 

(p.11); 
 “Porque os registos abertos são abertos, são isso mesmo. Não precisas de 

ter um registo específico. Não é por isso que vais registar melhor ou pior. 

Pode ser mais prático, mais fácil, mas num registo aberto, podes lá pôr 

tudo o que quiseres. Podes até, se quiseres escrever lá o ESAS inteiro, 

ninguém tem nada a ver com isso. Porque é a tua prática.” (p.11) 
 “O registo dos sintomas é muito importante.” (p.10) 
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F. Estratégias  

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

 “Acima de tudo, a nível de política, eu acho que é um campo importante 

porque, superada aquela parte do desconhecimento organizacional, 

chamemos-lhe assim, daquilo que são os cuidados paliativos e o que são 

as acções paliativas, a nível de política macro de sistema de saúde devia 

haver um maior investimento na divulgação da importância dos cuidados 

de saúde paliativos. Política macro. E a nível de formação a mesma coisa. 

Porque uma coisa e outra vêem a par.” (p.18); 
 “ (…) eu falar de cuidados paliativos no meio do corredor e ficarem a olhar 

para mim como se eu fosse um ET, ainda acontece nas nossas instituições 

de saúde. As pessoas não sabem o que é e por isso acham que é tudo 

balelas. Ainda há um grande desconhecimento. Obviamente que isto não 

se estala o dedo e de repente integrou-se na filosofia da instituição o que 

são os cuidados paliativos. Por isso é que é importante a divulgação.” 

(p.19); 
 “Sim, não podemos é achar que o chavão ‘sensibilidade para’ nasce 

connosco. Isso não nasce connosco, ok? Eu não tenho o dom dos 

cuidados paliativos, eu aprendi, como se aprende a ser outra coisa 

qualquer (…) Isso aprende-se, de formação e é ciência, aprende-se, tal 

como aprendi a ser enfermeira, aprendi o que são os cuidados paliativos, 

mas não nasceu comigo.” (p.20). 
 “Mas é inconcebível, um miúdo da enfermagem saído da escola sem saber 

o que faz a um doente que tem uma tensão 200-100. Mas todos os alunos 

de enfermagem, provavelmente, até há cinco, seis anos atrás saiam da 

escola sem saber como se trata um estertor. São estas pequenas 

diferenças.” (p.20) 

F10. Resiliência  

F11. Promoção de atitudes paliativas 

 “Humanização dos cuidados, abertura para as famílias poderem estar 

presentes, respeito pelos timings dos doentes, por exemplo, respeito pelas 

necessidades específicas e individuais e olhando o serviço e os doentes 

como um todo (…)” (p.9); 
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F. Estratégias Identificadas 

F11. Promoção de atitudes paliativas (cont.) 

 
  “ (…) portanto, tendo atenção a esses pequenos pormenores, é uma forma 

de humanizar os cuidados, é uma forma de personalizar e os doentes que 

têm um diagnóstico irreversível, incurável, com um tempo limitado de vida, 

precisam, necessitam que olhem para eles como pessoas e não apenas 

como um número, mais um doente, não é mais um doente. É aquele 

doente e, provavelmente, tem muito pouco tempo de vida.” (p.9) 
 “ (…) nestes doentes é mandatório, porque o que não fazemos hoje, muito 

provavelmente, já não vamos ter a oportunidade de fazer amanhã (…)” 

(p.9) 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 
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G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
Distingue acções paliativas de boas práticas pela reversibilidade da 

doença – tem cura ou não tem cura 
 “Acções paliativas quando o doente entra numa fase de irreversibilidade da 

doença.” (p.7); 
 “Eu não posso incluir numa acção paliativa uma boa transmissão de más 

notícias, apesar do diagnóstico ser mau, nós podemos vir a ter uma cura. 

Isso para mim são boas práticas, ok? Outra coisa é um doente que nós 

sabemos à partida que tem um diagnóstico irreversível, não há 

possibilidade de cura ou pelo menos há grande percentagem de não 

conseguirmos uma cura com sucesso, aí saltamos para outra parte. Aí, eu 

acho que já é uma acção paliativa no sentido de que ao transmitir a 

informação verídica, verdadeira e de acordo com aquilo que o doente quer 

saber, estamos a minorar um sofrimento que pode vir mais tarde se o 

doente não tiver esclarecido essa sua situação. O doente e a família.” (p.7);

 “São acções paliativas. Se não for reversível, são boas práticas.” (p.7); 
 “Porque quando não estamos em situação de irreversibilidade, temos de 

ter boas práticas, transmissão de más notícias, toda a gente faz.” (p.7); 
 “Normalmente, a palavra ‘cancro’ é associada à morte, quer seja verdade 

ou não e as pessoas precisam de apoio no percurso da doença, durante os 

tratamentos curativos, que geralmente são mutilantes, são agressivos, 

fisicamente, a pessoa fica mutilada, mesmo que não seja uma mutilação 

física, pelo menos uma mutilação psicológica e, portanto, para mim faz 

parte das boas práticas deste serviço de oncologia.” (p.7) 
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Grelha de análise de conteúdo: 

E3 – data: 26/05/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 “ (…) eu concordo na generalidade com o conceito.” (p.2); 
 “ Acção paliativa é realmente um termo muito abrangente, como aqui diz, é 

qualquer medida terapêutica sem intuito curativo, que visa minorar 

sofrimento.” (p.2); 
 “Isto é aplicado a doentes paliativos, sem dúvida, porque aí é o principal 

objectivo dos cuidados, mas também pode ser perfeitamente aplicado a 

um doente com uma doença aguda em que tu fazes uma acção em que o 

teu único objectivo é minorar o sofrimento que ele tem e não curá-lo, 

certo?” (p.2) 
 “Eu acho que a acção paliativa pode ser um bocadinho mais abrangente 

do que isso e daí o facto de achar que não é assim tão específica.” (p.2) 

A2. Discordância com conceito apresentado 

A3. Aplicação do conceito à prática 

   “São extremamente importantes em qualquer unidade porque são acções 

que visam minorar o sofrimento, portanto, a partir daí, quer seja agudo, 

quer seja doentes crónicos, quer seja qualquer tipo de doente, se tens 

acções para minorar o sofrimento que eles estão a sentir, são de extrema 

relevância.” (p.3); 

 “Nalguns casos, as acções paliativas poderão ser o principal leque de 

acções num doente paliativo, praticamente todas as acções serão acções 

paliativas, que visam na generalidade, melhorar o sofrimento dos doentes 

(…)” (p.3); 

 “Nível básico quando são isoladas. Se tu desenvolves várias acções 

paliativas coordenadas e por uma equipa multidisciplinar, acabas por ter 

cuidados paliativos, a diferença está aí, é como é que elas são 

organizadas, com que objectivo é que são realizadas e quem é que as 

realiza, se aquilo é englobado num plano global de cuidados, com um 

objectivo global.” (p.3). 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

 “Podes ter um doente que lhe tocas na barriga e ele sente altas dores e tu, 

à primeira vista, consideras que esse deve ser o pior problema que ele tem 

e, se calhar, se lhe perguntares directamente, o pior problema que ele tem 

até nem é as dores, porque as dores pode ser só ao toque, senão lhe 

tocares ele não sente tantas dores. Se calhar, ele está mais preocupado 

com o facto de se tentar levantar e não conseguir ir sozinho à casa de 

banho porque fica cansado.” (p.7) 

 “ (…) porque às vezes o quadro clínico do doente pode-te dirigir para uma 

determinado tipo de sintomatologia, isso se calhar já é uma acção paliativa, 

tu depois de avaliares a sintomatologia perguntares ao doente o que é que, 

no meio disto tudo, entre tantas coisas, lhe está a gerar mais sofrimento e 

está a deixar mais confortável. Que às vezes não tem nada a ver com 

aquilo que a gente acha.” (p.7); 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

 “A definição de acção paliativa é uma acção que desenvolves no sentido 

de aliviares o sofrimento. Se fazes uma avaliação sintomática, em que o 

teu objectivo é identificares sintomas para teres um diagnóstico, talvez não 

seja. Se fazes uma avaliação sintomática no sentido de diagnosticares 

problemas que geram sofrimento no doente, então aí será uma acção 

paliativa.” (p.7); 
 “ (…) esta avaliação de sintomas é uma acção paliativa que podes ter no 

serviço de agudos, não te centrares só no motivo porque ele foi internado, 

mas perceberes aquele doente como uma globalidade (…)” (p.10) 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

 “ (…) podes se calhar fazer uma avaliação inicial e depois vês quais os 

sintomas principais daquele doente, que ele tem descompensados, os que 

causam mais desconforto e vais monitorizando esses, certo? E a acção 

paliativa, aí sim, porque o doente pode ser bastante descompensado(…)” 

(p.10) 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 



E3 – 26/05/2009 
 
 

 53

 

B. Acções Paliativas Identificadas 

B5. Comunicação 

 “ (…) parte sintomática e parte comunicacional que eu julgo que acabam 

por ser as prioritárias” (p.4); 

 “ (…) por assim dizer, a nível comunicacional, o facto de te sentares com o 

doente, de falares com ele, para mim isso é uma acção paliativa (…)” (p.5) 

 “Dás a oportunidade ao doente de fazer as perguntas, mesmo que não 

saibas as respostas, sentares-te com ele, dizendo que não sabes das 

respostas! Todo este processo para mim é uma acção paliativa e isso tens 

possibilidade de fazer sempre, desde que tenhas tempo, mas desde que te 

organizes tens sempre tempo. Tanto pode ser o médico a fazer como o 

enfermeiro.” (p.5); 

 “Se tens um doente que, nem é não saber, por exemplo, um diagnóstico ou 

um prognóstico, julgo que se ele não sabe de nada, pode ser trabalhado, 

até porque nem todos os doentes têm de saber, eles é que sabem o que é 

que querem saber.” (p.17) 

Promoção esperança realista: 
 “E se fizeres um trabalho prévio em que realmente lidas com ele que não 

vai fazer tudo e estabeleces com ele expectativas mais pequenas, mesmo 

que às vezes ele não as consiga alcançar, desde que elas sejam 

relativamente realistas, é uma esperança realista, acaba por ser uma 

esperança realista e se ele as conseguir alcançar, que é a ideia, porque em 

princípio será possível, ele vai sentir que realmente alcançou o objectivo e 

a partir daí podemos reformular expectativas.” (p.8) 

 “A promoção da esperança realista é sem dúvida uma acção paliativa.” 

(p.8) 

B6. Apoio à Família 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

 “Num doente agónico, teres a ideia de que o estertor pode ser revertido 

com Butilescopolamina (…)” (p.4); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

B11. Apoio na fase agónica 

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada 

B13. Medidas não farmacológicas 

 “ (…) um doente que está com uma dispneia, o facto de o colocares ou 

fazeres um posicionamento que lhe seja mais favorável para a ventilação 

ou o colocares uma ventoinha ao lado dele ligada para lhe fornecer ar, um 

médico pode fazer-te esta prescrição. Mas se calhar o importante era que o 

enfermeiro, estando prioritariamente com o doente, ele identificar a 

situação e ele próprio decidir.” (p.12) 

 “Tens coisas tão simples como, sei lá, um doente com dispneia, abrires 

uma janela, colocá-lo perto de uma ventoinha, aquelas coisas mais 

básicas.” (p.4); 

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

C2. Discordância com a distinção 

 

 “Na generalidade, não, acho que a única diferença principal é que quando 

estás a falar de acções paliativas médicas, tens uma vertente que em 

enfermagem depois não podes, que é o poder prescritório, a nível de 

medicação, é só a única diferença, sendo que os enfermeiros às vezes são 

responsáveis por outra coisa e se não houver concordância também não 

podem ir a lado nenhum, que é: muitas destas prescrições, que eu acho 

que podem ser paliativas, são feitas em SOS e cabe a responsabilidade 

aos enfermeiros de lhes administrarem nas alturas correctas (…)” (p.5); 

 “A única diferença é que só o médico é que tem a possibilidade de o 

prescrever e acho que, na minha opinião, algum tipo de medicação mais 

consensual poderá ser considerada uma acção paliativa, mais básica, não 

necessito um grau de diferenciação maior.” (p.5); 

 “ (…) a diferença da prescrição é que é assim, a prescrição é um acto 

reservado, em que o enfermeiro, mesmo os que querem não podem fazer 

e isso é realmente um acto médico isolado. Há outras que poderíamos 

chamar “prescrição de enfermagem” que não são isoladas, um médico 

também as pode fazer...” (p.12) 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

 Não distingue. 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

 Não distingue.  

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

Todas as referidas na categoria B: 
 

 B1. Controlo de Sintomas – Reconhecer 
 B2. Controlo de Sintomas – Avaliar 
 B3. Controlo de Sintomas – Monitorizar 
 B5. Comunicação 
 B9. Prescrição de Terapêutica adequada aos cuidados paliativos 
 B13. Medidas não farmacológicas 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

 “ (…) um factor facilitador, na minha opinião, é a existência de uma equipa 

intra-hospitalar.” (p.12) 
 “ Porque é uma equipa que contacta directamente com os profissionais dos 

outros serviços e que por isso, através de uma conversa com os 

profissionais, com sessões de formação, com vários tipos de estratégias, 

consegues ir alertando para alguns aspectos e consegues ir dando 

algumas dicas, ficam muito mais sensibilizados para determinado tipo de 

sintomas e por isso, é assim, esses benefícios acabam por ser 

incorporados com os outros profissionais na sua prática quotidiana e aí, 

digamos que é a questão das acções paliativas até se poderem estender 

além dos doentes paliativos. Isso é um factor que acho extremamente 

facilitador.” (p.13) 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) se tivesse alguém com experiência e formação em paliativos num 

serviço, sem dúvida que pelo menos, promotor será, é aquela questão, se 

tiveres alguém que, basicamente o que essa pessoa te vai fazer em parte é 

a parte que tinha falado da equipa intra-hospitalar, vai-te ser um divulgador 

da filosofia, certo?” (p.15); 

 “Acho que a formação básica acaba por ser quase indispensável, por 

assim dizer, podes é não seguir, se calhar, a formação básica tem vários 

critérios definidos...” (p.15) 
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D. Factores Facilitadores  

D3. Trabalhar em Equipa 

 “Eu julgo que se tiveres uma boa comunicação entre a equipa e uma boa 

articulação com a equipa, e isso é uma das coisas que acho que mais faz 

falta à nossa realidade hospitalar, não só a equipa de enfermagem, mas 

também da equipa de enfermagem e nós próprios, mas entre a equipa de 

enfermagem, a equipa médica, conseguires consensualizar um plano de 

actuação, todos termos a mesma linha condutora, mais facilmente 

consegues incorporar na tua prática, acções paliativas.” (p.13); 
 “Agora se consideras que o doente necessitaria mais de uma acção de 

conforto e tens uma equipa médica que está muito interventiva, acabas por 

não conseguir realizar e assim quem te fala disto pode também falar ao 

contrário, (…)” (p.13); 

D4. Acessibilidade de fármacos 

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

D7. Estrutura física do serviço 

 

 “ Se tiveres uma estrutura física que permita à família permanecer mais 

tempo consoante as necessidades do doente, obviamente que é facilitador, 

não ficas só restringida aos horários de visita.” (p.14); 

 “ Se me perguntas, se é imprescindível teres condições físicas para realizar 

acções paliativas óptimas, é claro que não, mas pode ser um agente 

facilitador.” (p.6); 

 “Tens, por exemplo, o caso dos doentes com anorexia, a maneira como a 

comida te vem é extremamente importante e se tiveres algumas estruturas 

físicas, outra vez, ou algum tipo de logística que te permita adaptar melhor 

os gostos daquele doente, pode ser realmente um factor facilitador a nível 

de medidas paliativas, coisas tão simples como por exemplo, teres um 

frigorífico para os doentes, em que permite ter uns gelados para aqueles 

doentes e estamos a falar do muito básico (…)” (p.15); 
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D. Factores Facilitadores  

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade 

E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP 

 
 “Muitos não estão despertos para esse facto. Centram-se muito na cura, 

centras-te muito em atitudes que visam o diagnóstico ou o tratamento e, 

ainda por cima, é aqui que entra um pouco o tempo, focalizas muito o 

tempo que tens para dar resposta a esses objectivos e não tens a 

capacidade de perceber que, se calhar, nalgum tipo de doentes, os 

objectivos principais não são esses, o objectivo principal não é esse e não 

consegues fazer uma divisão do tempo.” (p.18) 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP 

E3. Não trabalhar em equipa 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de formação em cuidados paliativos 

 “Resta saber se os enfermeiros percebem que, neste caso, está-se a dar 

um medicamento com o intuito de reduzir o estertor. Porque senão, se eles 

acharem que a Butilescopolamina é um anti-espasmódico normal, o doente 

não apresenta esse tipo de queixas, não é administrada.” (p.5); 
 “O doente pode ter prescrito morfina em SOS e se os enfermeiros não têm 

a ideia de que a morfina também resulta a nível da dispneia, se o doente 

não te refere dores, não te administram a morfina num caso de dispneia.” 

(p.5); 
 “ (…) eu acho que o factor inibidor principal para as medidas paliativas é a 

questão da formação.” (p.18); 
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D. Factores Inibidores  

E7. Falta de Tempo 

 “Sem dúvida que, partindo do mais básico e comum de todos vamos à falta 

de tempo, não é, que às vezes acaba por ser mais uma reorganização de 

tempo que tens, mas sem dúvida que actualmente todo o tempo de 

enfermeiros e profissionais do local de trabalho, isso dificulta, certo, cada 

vez mais temos uma estrutura hospitalar que se preocupa com a 

quantidade e não com a qualidade do que é feito e isso, obviamente, é um 

factor inibidor.” (p.16); 

E8. Doente mal informado 

 “Agora, se tens um doente, como às vezes acontece em que o que ele 

sabe é o completo inverso da realidade, se tens um doente que julga que 

uma neoplasia do pâncreas é um problema de vesícula, isso é pode ser 

inibidor porque ele não vai compreender algumas das acções que propões 

porque está completamente centrado que o problema não é esse e isso é 

realmente inibidor das acções.” (p.17); 

E9. Burnout dos profissionais 

E10. Falta de motivação 

E11. Falta de maturidade profissional 

E12.  Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 “ Por exemplo, que é um dos que nós temos, podes fazer acções de 

formação baseadas nas formações de um curso base, se calhar um 

bocadinho mais restringido a nível de horas, em que acabas por abordar 

diferentes temáticas.” (p.15); 

 “O grau de profundidade das formações, poderá nalguns aspectos não ser 

necessário como é exigido a nível de um curso básico, não estou a falar 

mais avançado, mas teres umas ideias, claro que sim.” (p.15); 

 “ (…) quando estamos a falar de questões de formação, isso são factores 

que podes apostar, tens a formação em serviço, onde podes discutir 

temáticas de paliativos (…) ” (p.18); 

 “Por exemplo, os cursos básicos deviam de existir, mas um curso básico 

de certeza que tem de ser multidisciplinar, porque só aí é que tem 

coerência.” (p.19); 

 “Mas eu acho que pode haver formações no serviço, feitas para os 

enfermeiros, só direccionadas para aquela população sobre determinada 

coisa, (…) como debateres questões éticas.” (p.19) 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-trabalho em equipa 

 “Agora, se tiveres um fio condutor, uma filosofia, em que todos nós 

partilhamos, pelo menos a ideia de porque é que estamos a fazer as coisas 

e seja claro para todos os objectivos, como as coisas são feitas, mais 

facilmente consegues incorporar no teu dia-a-dia, acções paliativas.” 

(p.14); 
 “ (…) e passa também pela maneira como interages com os restantes 

profissionais. É claro que pode haver renitências. Mas se nem tentas 

ultrapassar sequer essas renitências nunca vais conseguir avaliar com o 

médico, qual é o plano que se deve seguir para aquele doente. Pode haver 

renitências da parte deles, pode haver renitências da tua parte.” (p.18); 
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F. Estratégias  

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

 “ (…) se tiveres uma sala em que podes estar reunida com a família é um 

factor facilitador ou com o próprio doente, numa condição de maior 

privacidade, obviamente será mais fácil ele te revelar alguma coisa mais 

íntima.” (p.14); 

F6. Criatividade 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções paliativas 

 “ (…) isto acaba tudo por ser coisas relativamente simples e que podem ser 

instituídas mesmo pelos profissionais do serviço, não enquanto 

especialistas de cuidados paliativos, mas desde que tenham a ideia de que 

isso se pode fazer e daí o trabalho das equipas intra-hospitalares, que é 

alertá-los para que este tipo de acções resulta e que podem ser instituídas 

a vários tipos de doentes.” (p.4) 
 “ (…) acaba por ser o melhor cartão de visita que se pode deixar é um bom 

exemplo e se tu conseguires, nalgum profissional que aches que está mais 

desperto para este tipo de comunicação e com aquele profissional, nalgum 

doente consegues fazer um bom trabalho e os resultados são visíveis, isso 

vai servir para os outros também tentarem perceber o que é que aconteceu 

aqui de especial para isto ter resultado?” (p.19) 
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F. Estratégias  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  

 

 “Mas, se utilizares de vez em quando consegues identificar, com essas 

escalas, os principais sintomas que o doente tem alterados e depois fazes 

só uma avaliação a nível dessa sintomatologia de como é que está a 

evoluir, se está a melhorar, se está a piorar, sendo que ele já tem noção de 

tudo o que tu questionaste. Se o novo sintoma surgir, provavelmente, ele já 

to referencia porque sabe que tu já quiseste saber disso. Agora, se nunca 

falas com o doente sobre, por exemplo, o cansaço, a maior parte dos 

doentes vai achar que aquilo é natural e nem sequer se vai dar ao trabalho 

de dizer que o cansaço está a aumentar, porque para eles aquilo é a 

doença e não há nada que se possa fazer... isto surgiu...” (p.9); 

 “Nos doentes em que conseguimos aplicar escala numérica, utilizamos 

escala numérica, principalmente para a dor. Nos outros doentes, tentamos 

ir por uma escala mais qualitativa em que nós é que fornecemos os graus, 

não é o doente dizer mais ou menos, é tentarmos ir pelo ligeiro que seja, 

moderado, intenso, máximo, mas pelo menos damos nós esses 

parâmetros e ele classifica-se consoante esses parâmetros.” (p.9) 

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

F10. Resiliência 

 
 “Com muita resiliência, perceberes que muitas vezes não vão aceitar as 

tuas questões, mas ires continuando a tentar fazê-las, tentares obter 

porque às vezes, resulta alguns elos de ligação porque, é uma coisa que 

também costumo afirmar para o trabalho da nossa equipa (…)” (p.18); 
 “ E assim podes conseguir, mas precisas de resiliência porque não é uma 

coisa que se faça de um dia para o outro.” (p.19); 

F11. Promoção de atitudes paliativas 

 

 “(…) dares a possibilidade aos familiares de estarem presentes(…)” (p.5) 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 
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F. Estratégias  

F13. Reflexão sobre a nossa prática 

 

  “ (…) e simplesmente fazeres uma sessão que acaba por não ser de 

formação mas mais de discussão sobre porque é que se tomou a decisão 

que foi tomada na altura, porque é que alguns defendiam uma posição e 

outros defendiam outra e costuma-se dizer que da discussão nasce a luz.” 

(p.19) 

G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “ O encaminhamento de um doente para as estruturas, não é uma acção 
paliativa (…) neste momento e na nossa cultura, concordo, ainda não é 

visto assim e por isso se calhar não pensas logo em fazê-lo e se 

considerares o facto de pensares como uma acção paliativa poderá dizer 

alguma coisa, na realidade, acho que é intrínseco à enfermagem.” (p.17); 

 “ O registo como acção paliativa... eu não lhe chamaria uma acção 
paliativa, acho que qualquer acção de enfermagem implica um registo e se 

tu fazes uma acção, tens de a registar.” (p.11); 
 “ Mas julgo que isso não será uma acção paliativa, isso é uma acção de 

enfermagem ou uma acção médica também (…) Faz parte da boa prática 

registares.” (p.11); 

 “ (…) se tu registares, vais avaliar e avaliando podes depois direccionar 

melhor as tuas acções e corrigires para realmente atingires o objectivo. 

Mas isso acaba por ser um processo de enfermagem básico. Acções, 

avaliação, reformulação das acções, nova avaliação.” (p.11); 
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Grelha de análise de conteúdo: 

 

E4 – data: 26/05/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 “Acho que as acções paliativas são principalmente fazer o que se deve 

fazer sem impor grandes sofrimentos ao doente, sofrimentos físicos, no 

sentido de picar, entubar.” (p.4); 

A2. Discordância com conceito apresentado 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 “Acho que é importante e é uma área que é mais abrangente e que deve 

ser a nossa primeira atitude porque em equipas estruturadas é mais difícil 

e muitas vezes não há e se já estivesse o conceito de acções paliativas em 

todos os serviços, os doentes estariam mais bem acompanhados, não é? 

Evitaríamos toda aquela terapêutica agressiva que, muitas vezes, em 

muitos casos, trata mal os doentes. Trata-se mal no sentido de às vezes os 

fazer sofrer mais do que ter em vista o equilíbrio entre o bem e o mal que 

estamos a fazer.” (p.2/3); 

 “É muito importante (…) em todos os doentes com doença incurável, 

avançada e terminal, é necessário saber quais são as acções paliativas 

que nós podemos fazer. Também saber onde devemos parar, 

principalmente na parte terapêutica, acho que o encarniçamento 

terapêutico é talvez a maior agressão que se faz às vezes ao doente.” (p.3)

 “Acho que é importante que as acções paliativas sejam como um 

desenvolvimento para todos os serviços, isso seria óptimo, já era óptimo. 

Mas vai demorar o seu tempo.” (p.23); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

 
 “Principalmente o conforto, não é, e o conforto é dado pelo controlo de 

sintomas, quer a dor, quer as náuseas, quer até o posicionamento, 

portanto, tudo o que seja controlo sintomático sem ter o sentido de 

agressão. O controlo de sintomas é o primordial.” (p.5); 

B5. Comunicação 

 

 “ (…) o estar ao pé do doente, estar com o doente, saber quais são as 

necessidades dele.” (p.4); 
 “ (…) que é saber até que ponto o doente está informado da doença ou 

não, daquilo que quer saber, não daquilo que lhe é imposto, mas aquilo 

que quer saber, do prognóstico e do tempo que a pessoa vai ter, se isso é  
feito como acção paliativa(…)” (p.4); 

 

 “ (…) conversar um bocadinho com os doentes, saber até que ponto eles 

precisam de companhia, até da família, e tudo isso eu acho que é, 

principalmente, a parte mais importante para nós acompanharmos os 

doentes porque aquilo que acho que a maior parte dos doentes sofrem 

neste serviço é que estão um bocadinho esquecidos, um bocadinho postos 

de lado, não é, no sentido de dizer, aquele não se faz mais nada e 

portanto, damos pouco apoio. (…)” (p.5); 
 “Comunicação, exactamente, para o doente saber a doença que tem. Claro 

que há uns que não querem saber, há outros que a família não quer que o 

doente saiba, mas tentar ir-lhe dando assim alguns tiros de aviso que é 

para que a pessoa, principalmente, não é para que a pessoa saiba, é mais 

para conseguir resolver determinados problemas que tenha na vida e que 

possa.” (p.7); 
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B6. Apoio à Família 

B. Acções Paliativas Identificadas 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos  

 “ (…) muitas vezes aqui são os próprios enfermeiros que, não são eles que 

fazem referência, não é, mas pedem ao médico para fazer referência (…)” 

(p.19) 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

 “A medicação SOS é muito importante(…)” (p.7); 

 “Mas depende, se estiver em SOS, o enfermeiro pode avaliar, não é? 

Porque se não fizer SOS, tem de se chamar o médico para fazer, agora se 

houver SOS é sinal de que o enfermeiro pode gerir esses SOS’s.” (p.11/12)

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

B11. Apoio na fase agónica  

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada  

 “ (…) náuseas, também tentar que o doente não tenha náuseas, 

detectando os medicamentos porque pode ser dado tudo subcutâneo (…” 

(p.5); 

B13. Medidas não farmacológicas  

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 



E4 – 26/05/2009 
 
 

 68

 

 

C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

 

 “Há, há muito. Até porque a enfermagem está mais perto do doente. 

Normalmente, eu penso que é uma grande fonte de informação para nós, 

médicos, é que são vocês que estão lá todos os dias e estão as 24 horas. 

Portanto, nós não alteramos a indicação ou não damos indicações sem 

saber o que é que se passou.” (p.9/10); 

 “Como estão mais perto, os doentes têm mais facilidade em dizer aos 

enfermeiros o que sentem do que aos médicos ou porque têm medo de 

estar a chatear ou porque têm de fazer, sei lá, não sei qual é, porque isto 

acontece a vários tipos de doentes e a vários níveis de doentes, não há 

nenhum estudo. Mas acontece...” (p.11); 

 “Parece-me que a nível de enfermagem, está-se mais aberto agora para as 

acções paliativas. Aberto, quer dizer, falam mais, isto é uma coisa que está 

mais em, e a maior parte dos médicos ainda não têm muito, ainda fogem 

ou uns que acham que se pode fazer sempre tudo até ao fim, tudo, tudo, 

até dizerem que já não se faz nada é muito difícil e outros que nem ligam. 

Eu penso que a parte da enfermagem está mais aberta para os cuidados 

paliativos do que a parte médica...” (p.11); 

C2. Discordância com a distinção 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

 

(NÃO ESPECIFICA) 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

(NÃO ESPECIFICA)  

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

(NÃO ESPECIFICA) 
 “ (…) elas são comuns do ponto de vista de interacção do sentido (…)” 

(p.10); 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

 “A forma da relação da equipa intra-hospitalar pode até dar um exemplo e 

às vezes até... porque muitas vezes a equipa de enfermagem, normal, não 

a da equipa intra-hospitalar, às vezes tem medo de fazer determinadas 

coisas. Que é um medo normal, não é?” (p.6) 
 “ E isso pode ser uma das acções da equipa intra-hospitalar que ao dar, vai 

mostrar que não há perigo e que, portanto, as pessoas vão começando 

a...” (p.6) 
 “Exactamente, da equipa e como, por definição, é uma equipa de 

consultadoria e o sentido de ajuda a todos os profissionais, exactamente 

como um ‘vamos lá’, quando têm dúvidas recorrem a nós e portanto a partir 

daí poderão ir melhorando.” (p.16) 

 “ (…) ele dizia, se eu tiver um médico que me referenciou um doente, fui lá 

ver o doente e acho que ele está a fazer coisas a mais. Mas eu não posso 

dizer, eu aconselho a dizer, não faça isso, vamos fazer aquilo, depois 

espero para ver o que é que ele faz, porque depois pode haver duas 

atitudes. Se eu bater na mesa, chamou-me, agora faço como quero, ganho 

naquele doente mas perco nos outros todos porque ele nunca mais me 

chama.” (p.25); 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 “Eu acho que para, uma das coisas que pode ajudar será as formações 

que se façam aos diferentes... a enfermeiros, médicos, auxiliares, portanto, 

quanto mais se falar do assunto, mais entrará no quotidiano de cada um, 

não é? E, portanto, isso era das primeiras coisas a fazer, porque se não se 

sabe, não se faz.” (p.12) 

 “Experiência e formação. Mas acho que a formação das pessoas... se 

ouvirem falar(…)” (p.13) 

 
 
 
 
 



E4 – 26/05/2009 
 
 

 71

 

D. Factores Facilitadores  

D3. Trabalhar em Equipa 

 
 “ (…) por isso é que penso, que as equipas de cuidados paliativos têm, 

pelo menos é a minha opinião, têm mais efeito porque vivemos em equipa, 

não sentimos muito a diferença médico-enfermeiro, que sentimos. Usamos 

muito os dois lados, portanto, trabalhamos muito em equipa (…)” (p.10) 

D4. Acessibilidade de fármacos 

 “Porque se não tivermos fármacos não podemos ter, por isso é que muitas 

das unidades que funcionam fora dos hospitais, se não têm os fármacos 

não se consegue dar apoio, não é?” (p.14); 

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos Cuidados Paliativos, 
enquanto disciplina específica 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

 

 “A experiência é um factor importante, vai-se melhorando umas coisas, 

limando outras.” (p.23); 

D9. Flexibilidade 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP 

 

 “ (…) porque depois tudo isso leva tempo. Leva tempo e depois nem toda a 

gente tem capacidade para se adaptar porque nem toda a gente consegue 

aceitar uma sugestão do outro, não é? Por feitio...” (p.18); 

 “É uma questão de humildade, portanto, tem de depender do feitio de cada 

um, não depende de mais nada (…)” (p.19); 

E3. Não trabalhar em equipa 

 
 “ (…) má relação entre médicos e enfermeiros, o não querer que o 

enfermeiro faça porque eu é que sou médico (…)” (p.13); 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

 

 “(…) as pessoas têm medo e acham que não porque a ligação paliativos 

está muito à morte, tem medo de assumir isso e então ‘ainda 

melhora’...(…)” (p.15); 

E6. Falta de formação em cuidados paliativos 

 

 “ O não ter formação e ter medos. Os medos são importantes.” (p.13); 

 “Mas penso também que as pessoas não terem formação, terem medo e 

assumirem (…)” (p.15); 
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E. Factores Inibidores  

E7. Falta de Tempo 

 
 “Penso, e isso é outra coisa, que muitas vezes o pessoal de enfermagem, 

vocês, os mais novos, por aquilo que vejo, com aquela coisa de terem de 

escrever montes de folhas e montes de coisas, às vezes têm muito pouco 

tempo para os doentes. E isso é um factor inibidor.” (p.23); 
 “Mas tudo o que seja demais, é demais, porque eu vejo às vezes que os 

cuidados ficam para trás por causa do papel.” (p.24); 

E8. Doente mal informado 

 
 “Claro que a maior parte dos doentes não nos dizem o que querem ou não 

querem, portanto, eles não sabem e portanto também não nos vão dizer.” 

(p.9); 

E9. Burnout dos profissionais 

E10. Falta de motivação 

E11. Falta de maturidade profissional 

E12.  Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-trabalho em equipa 

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

F6. Criatividade 

 

 “ Os serviços são tão variados e acho que mais ou menos as pessoas, 

acho que as pessoas é que fazem o serviço, não é as estruturas 

ambientais, tem de se adaptar, fazer...” (p.22); 
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F. Estratégias  

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas  

 “ Nós às vezes não conseguimos fazer isto mas acho que era o ideal e que 

até para os colegas do serviço, às vezes também vão já modificando e já 

vão sabendo que determinados casos podem fazer isso.” (p.7); 
 “ (…) também têm medos às vezes de fazer determinadas acções 

terapêuticas e se estiver escrito pelos colegas, também mais facilmente 

aderem a esse pormenor. Eu acho que isso é importante, as pessoas, às 

vezes os colegas também fogem das coisas. Mas se houver alguém que 

lhes disse e que viram que fez efeito, eles depois vão dar. Mas se houver 

alguém que lhes disse e que viram que fez efeito, eles depois vão dar.” 

(p.7); 
 “Facilita às vezes alguém ter necessidade por alguém de família, isso é um 

elemento facilitador, se sabe que houve ali alguém que lhe deu uma 

resposta para alguém de família, também começa a ser um elemento que 

começa a ser, ‘eu fiz assim’, e aquela pessoa consegue.” (p.13) 
 “De pessoas que tiveram em agonia e que tiveram uma agonia muito 

serena, as próprias famílias até agradecem no sentido de, e os outros 

doentes, os próprios doentes não, mas também os médicos e enfermeiros 

vão dizer, ‘ah, aquele doente estava acompanhado, morreu bem’, enquanto 

que o outro, coitado, passou a vida aí muito agitado e não sei quê. 

Portanto, estes exemplos é que acho que irão facilitar.” (p.13); 

 “ (…) os sucessos e aquilo que vêm nos doentes” (p.20) 

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas 

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

 “ (…) os mais novos penso que será um bom investimento na formação e, 

por exemplo, para a semana vamos ter uma reunião com os novos internos 

e muitas vezes são eles que nos referenciam.” (p.20/21); 

 “Com os outros internos todos, aqui do centro. É uma reunião de internos. 

Já o ano passado fizemos, a convite do director do internato, no ano 

passado apresentámos o que eram os cuidados paliativos, estávamos a 

começar e este ano vamos dizer o que é que fizemos, mais ou menos.” 

(p.21); 



E4 – 26/05/2009 
 
 

 76

 

 

F. Estratégias  

F10. Resiliência 

 “ (…) só falando directamente de pessoa a pessoa e pela presença, a 

presença e aquilo que a gente fizer, passei por Barcelona e lá eles diziam 

que, muitas vezes, se tem de andar a passear nos serviços, senão 

andamos a passear, esquecem-se de nós. (…)” (p.20); 
 “ (…) a pouco e pouco a pessoa vai aparecendo e se eu quiser passar num 

serviço, sem haver lá nenhum doente, é mais fácil lembrarem-se. Portanto, 

penso que isto tem de ser a presença efectiva de “passear” pelos serviços, 

chamar a atenção, porque há uns que estamos muito bem implantados e 

que nos chamam muito facilmente, mas há outros, há lá serviços que não... 

as Medicinas são sempre mais difíceis. (…)” (p.20); 
 “Acho que é preciso o vosso ímpeto e a vossa juventude para que as 

coisas corram, acho que é importante, vocês ainda não perderam a onda 

ainda não perderam as esperanças. Mas que leva tempo, leva.” (p.27) 

F11. Promoção/indução de atitudes paliativas 

 “Portanto, a parte da enfermagem, quer com o posicionamento, com a 

parte de dizer exactamente, chamar o médico para ele decidir se entubar 

ou não entubar, tudo isso, se vocês estiverem mais alertas a isso, podem 

chamar atenção até do médico. ‘Dr, isto está assim, acha que?’. Podem 

dar a vossa opinião e eu penso que é muito importante porque estão a 

ajudar nas 24 horas...” (p.10); 

 “Mas acho que vocês, como enfermeiros, são as pessoas que podem 

chamar mais a atenção porque estão mais perto dos doentes as 24 horas. 

Estão mais junto dos doentes, também percebem, vou dar isto vou dar 

aquilo.” (p.10); 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 

G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
Não refere; 
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Grelha de análise de conteúdo: 
E5 – data: 29/05/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
 “À teoria, parece-me que está bem definido o que poderá não dar resposta 

ao que realmente se pretende, a nível de qualidade. Para mim não faz 

grande sentido fazer acções paliativas das quais eu não posso dar 

continuidade.” (p.2); 

 “(…) para mim faz muito sentido fazer acções paliativas das quais eu 

posso dar continuidade a que outros profissionais os possam fazer 

também, porque acções paliativas isoladas é de valor, não é, naquele 

momento, mas é muito restritivo.” (p.2); 

A2. Discordância com conceito apresentado 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “ (…) alguns profissionais fazem acções paliativas sem perceberem o que 

estão a fazer, eles não interpretam bem à luz do próprio conceito o que 

estão realmente ou o que fizeram. Falo de nós enfermeiros.” (p.2); 
 “Nós, enfermeiros, agimos muito e reflectimos muito pouco, é a percepção 

que tenho agora da diversidade de serviços que frequento no hospital e 

que tenho mais contacto.” (p.2); 
 “ (…) pensando que cuidados paliativos é muito abrangente, é uma área 

da especialidade da Medicina Paliativa, é uma especialidade médica, em 

que nós sabemos que é uma área de grande competência e de grande 

abrangência, não podemos dizer que uma acção paliativa vá poder levar 

um dia uma equipa a trabalhar em cuidados paliativos (…)” (p.5); 

 
 
 
 
 
 
 
 



E5 – 29/05/2009 
 

 78

 
A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 

 “Se levarmos outros profissionais a dar continuidade às acções paliativas e 

eles próprios a praticarem acções paliativas, poderemos fazer cuidados 

paliativos? Não sei, é uma questão que deixo...” (p.3); 

 “É a tal questão: acções paliativas, interdisciplinaridade em cada área e 

tentar pô-los todos com um fio condutor de continuidade. Tentar pôr as 

coisas a rodar, à volta do doente e da família e depois nós como equipa de 

formação avançada, suportá-los.” (p.7); 
 “Acções paliativas são todas as medidas que eu poderei fazer, imagine, 

como enfermeiro, poderei proporcionar-lhe tudo o aquilo que é importante 

para ele naquele momento, perceber está com falta de ar, está com falta 

de ar perceber quanto aquela falta de ar para ele o incomoda, de que 

modo é que o posso ajudar estando com este sintoma que tanto o 

incomoda, ir providenciar medidas de modo a que vá ao encontro das 

necessidades que o doente me disse, imagine, ‘olhe, eu precisava de uma 

almofada mais, que me levantasse a cabeceira, precisava que estivesse a 

minha esposa junto de mim, precisava de ter uma janela aberta, precisava 

que o médico me desse uma terapêutica que não me aliviasse a falta de 

ar’, não é?” (p.10); 
 “Com intencionalidade e depois, mais à frente, com operacionalidade, 

estratégias para operacionalizar...” (p.12) (intencionalidade terapêutica; ver 

B7) 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

 

 “ (…) se for eu a enfermeira e se desejar ter acções paliativas, eu posso 

dizer, após o doente me dizer, ‘eu tenho 8’, e o que é que é esse 8 para si? 

Neste momento, o que é que a falta de ar o está, o que representa para si, 

que impacto é que está a ter no seu dia-a-dia, e neste momento, o que é 

que esta falta de ar o está a impedir de fazer, está a entender?” (p.12) 

 “ (…) é isso que se deve fazer, que é quando a aplicação do instrumento, 

estamos a falar de ESAS, eu perceber o doente, não é só um número. É 

perceber a representatividade numérica para aquele doente, não é por 

acaso que a dor é a dor que o doente diz que tem, não é?” (p.13); 
 “E é isso é que me interessa, tem 8, mas porque é que tem 8, o que é que 

representa este 8, que inseguranças tem, que medos, que receios, o que é 

que representa este 8? O que é que deixou de fazer por causa deste 8...” 

(p.13); 

 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

B5. Comunicação  

 
 “Percebendo como é que abordava o doente, percebendo se o doente era 

cuidado no sentido holístico, como pessoa, perceber de que modo o 

doente é valorizado ao longo do seu processo de doença, se o doente 

tomava decisões, se era colocado, o modo até como comunicavam, vamos 

começar pela comunicação, como comunicam com o doente...acho que é 

importante o modo de assertividade com aquele doente, as tomadas de 

decisão do doente no seu processo de doença, acho que aí seria bastante 

importante.” (p.8/9); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B5. Comunicação (cont.) 

 
 “Acção paliativa em si aquando o acolhimento do doente, o que nós 

aprendemos por exemplo ao nível de enfermagem, o saber acolher o 

doente, o perguntar-lhe como quer ser chamado, o perguntar-lhe o que é 

que ele está a sentir, o que é que ele está a precisar, o escutá-lo, o dar-lhe 

disponibilidade, o perceber que estamos ali...” (p.9/10); 
 “ (…) estar desperto assim para o doente, como pessoa, valorizá-lo e ouvi-

lo, saber que ele tem tomada a decisão e de poder sobre a sua situação.” 

(p.10); 

B6. Apoio à Família 

 “O que é que aquele sintoma na pessoa e na família.” (p.16) 

 “O escutar a família daquele doente para conhecer até melhor o doente, 

para perceber até, nós como enfermeiros, a relação terapêutica que eu 

tenho com o doente, é muito importante. Com a família também 

aprendemos (…)” (p.16). 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

 “Eu acho que sim. Porque o que interessa é a intenção com que ele está a 

referenciar à equipa e se ele está a referenciar às equipa é porque, no 

fundo, é a tal questão das necessidades, é perceber o que é que para 

aquele doente é importante naquele momento e como é que pode melhorar 

a qualidade de vida daquele doente.” (p.13); 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

 “Há acções paliativas de enfermagem, eu já falei algumas, mas por 

exemplo, há acções paliativas dos médicos, que podem realmente e têm 

um papel muito importante que é a questão da prescrição, que tem um 

papel importantíssimo (…)” (p.20); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

 
 “ (…) a obstinação terapêutica, tentar contrariar, a questão da introdução 

nasogástrica dos doentes agónicos, a questão da oxigenação em alta 

concentração, daquelas máscaras todas...” (p.17); 
 “ (…) é a questão mesmo da obstinação terapêutica, até onde chegar e a 

questão da evasão, mesmo a nível mecânico, evasões mecânicas, 

entubações nasogástricas, os exames complementares, até onde parar 

com os exames complementares de diagnóstico (…)” (p.20) 

B11. Apoio na fase agónica 

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada 

B13. Medidas não farmacológicas  

 
 “O permitir o doente vestir algumas coisas que sejam a sua roupa pessoal, 

permitir que tenha objectos de valor que para ele sejam...” (p.17); 
 “Permitir que os familiares estejam junto do doente aquando do seu final e 

se para aquela família, para aquele doente é importante estarem juntos 

naquele momento, ir um bocadinho fora das regras da própria instituição...” 

(p.17); 

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 

 
 “Ir de encontro aos desejos do doente, tentar que o doente possa 

concretizar também alguns projectos de vida, ajudá-lo a realizar alguns 

projectos de vida, acho que também são coisas muito importantes, também 

são acções paliativas.” (p.18); 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

 
  “Há questões específicas só dos médicos e há questões específicas dos 

enfermeiros.” (p.21); 

C2. Discordância com a distinção 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

 “Há acções paliativas de enfermagem, eu já falei algumas (…)” (p.20): 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 
B5. Comunicação  
B6. Apoio à Família 
B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 
B10. Promoção da prescrição terapêutica adequada aos CP 
B13. Medidas não farmacológicas 
B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 

C4. Acções Paliativas médicas  

 

 B9. Prescrição de terapêutica adequada aos CP 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

 
(NÃO ESPECIFICA) 

 “Há questões comuns que é por exemplo a tomada de decisão em 

determinadas situações, que é operacionalizar aquilo que o médico quer 

(…)” (p.21); 
 “(…) há questões comuns, isto é, se eu não operacionalizar o que o 

médico prescreveu, aí não há continuidade porque eu interrompo o 

processo, no fundo, porque no fundo, trabalhamos em sintonia, não só isso 

mas operacionalizamos o que o médico prescreveu. Se eu não concordo, 

se da minha área de competência eu acho que aquele doente não deve 

ser entubado, o doente não é entubado, só se for o médico a entubar.” 

(p.21); 



E5 – 29/05/2009 
 

 83

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

 
 “Em parte o papel das equipas intra-hospitalares, no fundo, acho que tem 

um papel muito importante para poder sensibilizar os profissionais, dando-

lhes consultadoria...” (p.23); 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 “Facilitadores: a formação, a sensibilização...” (p.23); 
 “(…) a formação é muito importante mas também...” (p.24); 

D3. Trabalhar em Equipa 

 
  “Trabalho em equipa é estarmos todos a dar um contributo dentro das 

nossas áreas de competência e interdisciplinar para um plano comum, 

conjunto, para aquele doente, estarmos todos em sintonia e respeitarmo-

nos em equipa uns aos outros e o contributo de cada um é importante e 

sabermos respeitar as competências de cada um, sem extrapolar, ser 

assertivo, ser um bom gestor de conflitos...” (p.26); 

D4. Acessibilidade de fármacos 
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D. Factores Facilitadores  

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

 “(…) as chefias estarem sensibilizadas, se as chefias não estiverem 

sensibilizadas, acho que não vai ser fácil.” (p.24); 

 “Em cada serviço, as chefias estarem despertas, o próprio Conselho de 

Administração achar que é uma prioridade para este tipo de hospital, achar 

que a dignidade é um indicador de qualidade, podemos começar por aí. Se 

as cúpulas, se a própria organização não tem isso como missão, senão 

tem essa palavrinha dentro da sua própria missão de hospital, acho que 

também é difícil.” (p.25); 

 “ (…) o modo como no fundo somos cuidados pela nossa própria 

instituição, o nosso Conselho de Administração, as cúpulas da 

organização, o modo como nos vêem é o modo como os outros também 

nos vão ver, o modo como eles consideram uma prioridade esta área (…)” 

(p.25); 

 “E aponto também para o Ministério, também é importante para a própria 

política do país, a nível nacional...” (p.25); 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP  

 “E nós temos muitos problemas com essa questão, com o que nos 

deparamos, as pessoas não sabem fazer, nomeadamente as pessoas são 

os médicos, confrontam-se com situações difíceis, em que adoptam 

estratégias pessoais para essas situações, têm falta de formação mas 

também não o assumem e depois há questões que são tratadas de um 

modo muito mau, muito mau, muito mal feito.” (p.20); 

E3. Não trabalhar em equipa 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de Formação em cuidados paliativos 

  “A falta de formação, também.” (p.27); 

E7. Falta de Tempo  

 “Inibidor: sobrecarga de trabalho...” (p.26); 

E8. Doente Mal informado  

E9. Burnout dos profissionais 

 “O burn out, é muito inibidor, o não conhecer os limites, os próprios limites 

(…)  Limites pessoais e limites profissionais, não misturar as coisas..” 

(p.27); 

E10. Falta motivação  

 “O grau de satisfação e motivação profissional, se for baixa (…)” (p.27); 

E11. Falta Maturidade profissional  

 “ (…) a falta de maturidade profissional, também se encontra muito, falta de 

maturidade, o saber lidar com determinadas situações (…)” (p.27); 

E12. Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 

 “(…) o jornal Club que pode vir qualquer profissional de qualquer serviço 

participar no jornal Club, discutimos artigos científicos, acho que também é 

uma maior valia...” (p.29) 

 “Acções de formação, debates, “discutir”, aquando do doente, envolver ao 

máximo os profissionais do próprio serviço, não trabalharmos 

isoladamente, trabalharmos em sintonia com doente, perceber que o 

contributo de todos é importante, estarmos todos em sintonia, o respeito 

pelo colega e pela equipa do serviço, a própria equipa de paliativos dar a 

imagem que trabalhamos em parceria, o doente não é nosso e passa só 

por nós (…)” (p.28); 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

 
 “Eu estou a fazer um projecto em dois serviços que é sensibilizar os 

médicos do doente a referenciar o doente à equipa de paliativos, a 

trabalhar em parceria com a equipa de paliativos, através do enfermeiro do 

serviço. Sendo um enfermeiro do serviço a sensibilizar o médico.” (p.3); 

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

F6. Criatividade 

 

 “Porque uma das características para trabalhar em cuidados paliativos é a 

criatividade. Acho que é muito importante sermos criativos. Mas em tudo, 

isso é verdade, em tudo, mas em cuidados paliativos, a criatividade é muito 

importante...” (p.19); 

 “É, soltarmos asas para podermos extrapolar determinadas situações e 

conseguir chegar lá.” (p.19); 
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F. Estratégias  

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas  

 

 “ Para as acções paliativas, perceber também o grau de satisfação dos 

utentes, perceber o que não está tão bem e perceber o que foi de maior 

valor para aquele doente e para aquela família no internamento, acho que 

também é um factor importante.” (p.26); 

 “ (…) acho que é importante como estratégia, a validação daquilo que é 

feito, se há determinadas acções que foram bem feitas por essa equipa, o 

validar daquilo que elas fizeram e o dar feedback, acho que é muito 

importante haver um feedback.” (p.28); 

 “ (…) os próprios profissionais do serviço perceberem o que melhorou 

naquele doente, porque é que eles nos referenciaram o doente, nós temos 

uma lista de critérios para referenciar um doente e o que é que melhorou 

naquele doente.” (p.29); 

 

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  

 

 “Por exemplo, poderíamos, a nível de enfermagem, poderia haver um 

instrumento, aquando do acolhimento do doente, perceber o que é que ele 

sabe da sua doença, a nível de comunicação, a nível de necessidades, 

quais são as necessidades físicas daquele doente, podíamos aplicar um 

instrumento de controlo sintomático e perceber a nível de controlo 

sintomático, por exemplo aplicar o ESAS, ao nível do impacto dos sintomas 

ao nível holístico, do todo, bio-psico-social e perceber a nível da família 

também que necessidades tem aquela família no contexto do doente e no 

contexto da doença.” (p.9); 

 “A utilização de instrumentos é um factor facilitador de quê, para 

desenvolver acções paliativas? Claro que sim, os profissionais ficam mais 

despertos também, as escalas como instrumentos são importantíssimos...” 

(p.25); 
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F. Estratégias  

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

 “O trabalhar os próprios chefes dos serviços, serem os próprios chefes a 

fazerem, a darem a imagem de quanto é importante e o contributo.” (p.29); 

 “As estratégias é a intranet, a interacção com os profissionais de outros 

serviços, desde a publicação de um artigo mensal na net e todos os 

profissionais podem dar contributos e comentários àquele artigo, estarmos 

em sintonia, fazermos conferências no hospital...” (p.29); 

F10. Resiliência  
F11. Promoção de atitudes paliativas 

 
 “Sensibilizar os profissionais que é possível, porque há profissionais que 

têm formação mas não estão sensibilizados, isto é, foram fazer formação 

mas depois acham que aquilo é, sei o que é, sei como é que é mas para 

aqui não dá, porque eu para fazer cuidados paliativos e para fazer estas 

abordagens tenho que ter uma equipa, está a perceber? Não tendo uma 

equipa não vale a pena, não me chateio, mas para quê?” (p.23); 

 “Essa questão do ser um elemento do próprio serviço a estimular os outros 

profissionais, do qual ele tem um elo de confiança maior do que nós como 

equipa externa (…)” (p.28/29); 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

 

 “(…) com aquele doente, conseguimos perceber que a equipa, 

irreflectidamente, conseguiu fazer continuidade de acções paliativas 

interdisciplinar, não sei se poderemos dizer que fez cuidados paliativos 

mas pela continuidade chegamos lá, poderemos chegar lá.” (p.4); 

 “Começamos humildemente a pensar se conseguiríamos que cada 

profissional interdisciplinarmente faça as acções paliativas e o tal elo de 

continuidade, depois trabalharmos então ambiciosamente esses elos, 

então aí teremos cuidados paliativos, não é? Se calhar é um modo de 

iniciarmos algo nesta área, porque não é fácil actualmente nós dizermos 

cuidados paliativos e queremos que façam cuidados paliativos, se calhar é 

uma estratégia.” (p.5) 
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F. Estratégias 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 
(cont.) 

 

 “ (…) é um modelo muito frágil, com muitas barreiras e se calhar, 

precisamente por isso é que ele está a surgir deste modo, mas que se for 

bem acompanhado e com bom suporte poderemos vir a ter elos de ligação 

de equipas interdisciplinares de acções paliativas.” (p.6); 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 

 

 “ (…) a criação de momentos específicos de partilha em equipa, acho que 

sim. As pessoas poderem reflectir sobre aquilo que fizeram, criar grupos de 

referência, poder conversar sobre determinadas questões com linguagens, 

sentir que há pessoas que têm a mesma linguagem que nós e que nós não 

somos extraterrestres.” (p.24); 
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G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “ (…) os enfermeiros a reflectir mais sobre as suas acções, penso que 

poderíamos colher as acções paliativas com um âmbito de maior qualidade 

e continuidade, isto é, nós, pela nossa própria formação de enfermeiros, 

formação de base, está incluído o cuidar e no cuidar está inerente a própria 

acção paliativa (…)” (p.2); 
 “ (…) nós somos os únicos profissionais que somos ensinados, somos 

formados para cuidar ao longo do ciclo de vida. E ao sermos formados 

para cuidar ao longo do ciclo de vida, está iminente a acção paliativa (…)” 

(p.2); 
 “É uma acção paliativa, o tentar obter que aquele doente tenha uma outra 

abordagem que vai ao encontro das suas necessidades. Eu penso que isso 

já é um caminho...” (p.11); 
 “(…) a família como um elo restrito também do doente e como também 

uma equipa afectiva que está fragilizada naquele momento e que também 

precisa de ser ouvida, de ser ajudada e acompanhada e envolvida. 

Envolvida e envolvê-los também no cuidar o doente. No fundo, aqui, é o 

cruzamento de boas práticas, no fundo, com acções paliativas.” (p.16); 
 “Sim, sim, a acção paliativa por si só é uma boa prática (…) mas acaba por 

ter também especificidades que vão mais além, muito mais além.” (p.17). 
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Grelha de análise de conteúdo: 
E6 – data: 17/06/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
 “Sim. Eu acho que faz todo o sentido. A questão em relação ao conceito, 

eu penso que ele está suficientemente e claramente definido.” (p.1); 

A2. Discordância com conceito apresentado 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “O problema coloca-se depois na integração e no nível de integração que 

as pessoas fazem do que é que isto representa.” (p.1); 
 “E, portanto, independentemente das pessoas poderem ler e achar que 

está claro, nunca, nunca, eu acho que é impossível estar suficientemente 

esmiuçado e especificado, porque isto pressupõe um determinado nível de 

abstracção, dependente de quem está a prestar os cuidados e, portanto, é 

inviável definir uma coisa tão ao pormenor, que se diga isto é, isto não é, 

até porque vai depender também do contexto dos doentes que nós temos 

em presença. Do contexto e da própria formação das pessoas.” (p.1/2); 
 “ (…) porque a operacionalização do conceito depende do contexto e da 

formação de quem está a praticar.” (p.2); 
 “ (…) a tipologia de doentes, basicamente a questão da tipologia de 

doentes e acho que depois a questão de, digamos, a própria envolvência 

do serviço porque, por regra e por cultura, em determinados serviços, é 

mais difícil integrar que se prestam acções paliativas.” (p.2);  
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A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “Acho que sim. Importantíssimo, porquê? Os doentes existem, nós não os 

inventámos, estão lá e há evidência de que esta tipologia de doentes com 

doença grave e avançada, estão nos serviços e que não recebem a 

resposta adequada às suas necessidades.” (p.2); 
 “Está claríssimo, pelo menos para alguns, mas está claríssimo que nem 

todas as pessoas têm que ser alvo de acção de equipas estruturadas de 

cuidados paliativos, supostamente, seria por níveis de complexidade que 

as pessoas iam parar a equipas diferenciadas e especializadas e, portanto, 

está claríssimo que alguns doentes poderão estar bem noutros contextos, 

desde que recebam essas acções paliativas... portanto, é importante 

porque há doentes que precisam de receber as acções paliativas.” (p.2/3); 

 “ (…) nós sabemos, por diferenciação que têm que existir um número X de 

equipas especializadas de cuidados paliativos, o que não é idêntico ou que 

não é sinónimo de todos os doentes em fim de vida terem de estar a cargo 

dessas equipas.” (p.3); 
 “ (…) às vezes até por contextos curtos, por questões geográficas, por 

questões familiares, as pessoas poderão estar num determinado sítio e 

isso ser suficiente, embora a gente saiba que há um número X que precisa 

de mais.” (p.3); 
 “ (…) partindo sempre da premissa que do ponto de vista das 

necessidades dos doentes, nós sabemos que elas existem em diferentes 

dimensões e que só estamos a actuar em conformidade e com um nível de 

adequação eficaz se respondermos às várias necessidades (…)” (p.3); 
 “Porque aí depois entramos noutra questão: é estranho que as pessoas 

não identifiquem critérios para ultrapassada a intervenção através da 
acção paliativa ser referenciada a outros níveis.” (p.4) 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

 “ (…) pondo a acção paliativa como uma primeira linha, eu acho que é 

primordial que do ponto de vista do controlo sintomático, as pessoas 

possam estar atentas aos sintomas, o que pressupõe uma avaliação 

desses mesmo sintomas (…)” (p.4); 
 “ (…) a primeira linha de uma acção paliativa, que já por si é uma primeira 

linha, seria o controlo sintomático.” (p.4); 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

 “ (…) num sentido mais alargado e abrangente, eu acho que sim, que a 

avaliação de um sintoma é uma acção paliativa.” (p.6);  

 “ (…) o registo de sintomas é uma acção paliativa...” (p.6); 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

 “Porque sem fazer essa monitorização não consegue viabilizar depois, isso 

já faz parte da própria acção, acção em si, quer dizer, eu não posso 

determinar correctamente um plano de intervenção, se não tiver detectado 

e monitorizado.” (p.6); 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

 “(…) o que pressupõe uma resposta adequada, resposta contextualizada 

para aquela situação e não no âmbito do modelo de agudo.” (p.4) 

B5. Comunicação  

B6. Apoio à Família 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

 “Mas num sentido mais alargado pode ser, na medida em que, lá está, 

está-se a reconhecer um tipo de necessidade no doente e a reconhecer 

que ele carece de uma resposta diferente.” (p.6); 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas  

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

B11. Apoio na fase agónica  

B. Acções Paliativas Identificadas 
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B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada  

B13. Medidas não farmacológicas  

B14. Dirigidas ao sofrimento existencial  

 “ (…) passa pelo controlo sintomático, sendo que, provavelmente, noutras 

esferas de intervenção do sofrimento e, restringindo aqui a pessoal médico 

e de enfermagem, provavelmente também deveriam existir acções 

paliativas dirigidas a sofrimento existencial.” (p.4); 
 “ (…) ir depois à procura de questões como a dignidade, de questões como 

a perda de sentido, há intervenções básicas nessa área?” (p.4); 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

 
 “Num sentido global, acho que não. Num sentido mais estrito, acho que 

sim.” (p.5); 

 “ (…) a área de controlo sintomático requer acções paliativas comuns 

médicas e de enfermagem, depois pode haver coisas específicas de cada 

área.” (p.5); 

C2. Discordância com a distinção 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

(NÃO ESPECIFICA) 

 “ (…) agora o enfermeiro identifica sintomas, monitoriza e até sabe, 

supostamente se tem formação para isso, perceber que regimes 

terapêuticos é que podem estar mais ou menos adequados.” (p.5); 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

B9. Prescrição de Terapêuticas adequados à filosofia dos CP 
 “ (…) no médico, aqui muito baseado em termos da questão da prescrição 

e isso está vedado ao enfermeiro(…)” (p.5); 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

 “ (…) se nós formos a acções paliativas dirigidas ao controlo sintomático, 

toda a gente sabe que é uma competência da enfermagem, não deixa de 

ser. Depois, a resposta a essa necessidade é que pode ser diversa entre 

médico e enfermeiro (…)” (p.5); 

B1. Controlo de Sintomas – Reconhecer 
B2. Controlo de Sintomas – Avaliar 
B3. Controlo de Sintomas – Monitorizar 
B4. Controlo de Sintomas - Tratar 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 “ (…) só pode prestar acções paliativas quem, de facto, tiver uma formação 

mínima em relação a esta área. Porque se calhar até prestam, não têm 

muita consciência, mas não se sabe muito bem o que é que estão a fazer, 

não é?” (p.2); 

D3. Trabalhar em Equipa 

D4. Acessibilidade de fármacos 

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP  

 

 “ (…) o predomínio de uma cultura curativa (…)” (p.8); 

 “ (…) cultura centrada no modelo de agudos (…)” (p.8); 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP  

E3. Não trabalhar em equipa 

 

 “ (…) também uma preponderância do modelo paternalista médico com 

dificuldade no trabalho de equipa e, portanto, muito, ainda que haja 

multiprofissionalidade, as pessoas continuam a confundir isto com trabalho 

em equipa e, portanto, podem estar muitos profissionais num serviço e não 

se desenvolve trabalho em equipa, portanto, não se ouvem diferentes 

inputs (…)” (p.8) 

 “(…) falta do trabalho em equipa (…)” (p.8); 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de Formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) as pessoas estão habituadas a achar acção paliativa é só aquela que 

diz respeito à utilização de fármacos.” (p.4); 

 “ (…) falta de formação para uma tipologia diferente de doentes.” (p.8). 

E7. Falta de Tempo  

E8. Doente Mal informado  

E9. Burnout dos profissionais 

E10. Falta motivação  

E11. Falta Maturidade profissional  

E12. Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) a própria pressão que socialmente pelo facto de se falar, pode 

ajudar.” (p.8); 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

F6. Criatividade 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas 

  “ (…) evidenciar que este tipo de doentes está lá, evidenciar o tipo de 

cuidados que recebem e o que poderiam receber, portanto, os resultados, 

não como uma coisa acusatória mas como, precisamente, uma acção de 

avaliação de boas práticas ou uma coisa descritiva e qualitativa e, portanto, 

lá está, uma auditoria.” (p.9); 
 “ (…) sem ir para uma questão inquisitória e acusatória, chamar a atenção 

de que as pessoas podem melhorar e que toda a gente está interessada 

em dar uma melhor resposta (…)” (p.9); 
 “ (…) evidenciar o nível de sofrimento que existe, evidenciar, através de 

investigação e de evidência científica, de apresentação de evidência 

científica de que se pode fazer diferente e tentativa e erro.” (p.9); 
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F. Estratégias  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

F10. Resiliência  
 

 “ (…) a questão da resiliência, ou seja, face aos factores adversos e a um 

modelo que, ao fim e ao cabo está instituído, o problema de mudar é 

sempre esse, é que se muda “contra” uma resistência que está 

estabelecida (…)” (p.9); 
 “ (…) não mudar a maré mas tentar mudar algumas práticas, dizendo que é 

preciso mudar (…)” (p.10); 

F11. Promoção de atitudes paliativas 
 

 “ (…) haver elementos do serviço que podem receber formação 

diferenciada e, portanto, e que de alguma forma confrontam as suas 

práticas formativas com as suas práticas formativas em termos daquele 

contexto (…)” (p.8); 

  

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 

 “ (…) eu acho que é inevitável que pessoas que tratam de doentes que 

vêm morrer e que estão lá, se questionem sobre o que é que têm para 

oferecer àquele tipo de pessoas e isso, quer dizer, o facto de estes doentes 

já lá existirem pode também ser um factor facilitador.” (p.8) 
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G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “ Eu acho que se calhar há um pacote mínimo de boas práticas para todo e 

qualquer doente ou pessoa doente a receber cuidados. No caso concreto, 

quer dizer, as boas práticas, digamos que podiam ser definidas como as 

medidas recomendadas e estandardizadas para uma determinada 

situação.” (p.7); 
 “Pois, quer dizer, é assim, eu acho que é boas práticas no sentido mais 

generalizado de boas práticas de, por exemplo, reconhecer a 

individualidade do doente, mas isto aplica-se para qualquer outro doente. 

Para aquele não deixa de ser... como é que a gente diferenciaria? São as 

boas práticas que não são específicas dos cuidados paliativos e que são 

transversais a toda e qualquer situação de doença(…)” (p.7/8); 
 “Eu acho que a gente pode diferenciar isto como acções dirigidas ao 

conforto e ao bem-estar e que são transversais e específicas pela natureza 

paliativa da situação e depois, acções paliativas como aquelas que, ok, 

podem e muitas vezes serão boas práticas, mas neste caso, é a 

especificidade da situação que determina que elas sejam diferentes.” (p.8); 
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Grelha de análise de conteúdo: 
E7 – data: 03/06/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
 “Como acção paliativa entendo como definição qualquer acção pontual que 

olha pelo conforto do doente antes de ser realizada, no caso da 

enfermagem, pensar o que são, pensar os benefícios versus os malefícios 

para o doente, seja em que contexto for.” (p.2); 
 

A2. Discordância com conceito apresentado 

A3. Aplicação do conceito à prática 
 

  “Num doente agudo também podemos ter acções paliativas, sem dúvida.” 

(p.2); 

 “Se calhar, há que ponderar que um doente com carência de cuidados 

paliativos pode precisar de mais acções paliativas que um doente agudo 

ou, pelo contrário (…)” (p.2); 

 “Mas entendo que também se podem fazer acções paliativas num doente 

curativo.” (p.2); 

 “Acho que no meu contexto, estou em cuidados paliativos, falar em acções 

paliativas dá-me um bocado de urticária, de comichão.” (p.3); 

 “ (…) há que caminhar para o ideal, sem dúvida, mas entre o zero e o 

ideal, haverá um caminho intermédio para realizar acções paliativas, sim.” 

(p.3); 

 “O meu receio é que depois elas fiquem coladas, as acções paliativas, 

porque é mais fácil, implica menos mudança e depois não se caminha para 

o ideal.” (p.4); 
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A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “Ou que haja um bocado de conformismo, já que estamos nas acções 

então não precisamos de caminhar mais além, até a nível de mudança, de 

infra-estrutura, é mais fácil, é mais cómodo para a direcção ficar nas 

acções, que não tem que mudar nada, do que ter de mudar, ter de mudar 

as camas, ter de mudar a filosofia, tem de mudar.. menos, não é?” (p.4); 
 “Agora, será que os doentes ganham alguma coisa com isto? Com certeza 

que sim.” (p.4); 
 “ (…) mas será que depois não haverá pessoas que pensam que estão a 

fazer cuidados paliativos quando não estão. Daí um pouco eu também 

criar os meus anticorpos, percebe?” (p.4); 
 “É que não se “manche” o nome dos cuidados paliativos com acções 

paliativas, ou seja, que cada um saiba o que está a fazer.” (p.5/6); 
 “Acho que não é mau que se façam acções paliativas. Ainda bem que há 

alguém que pensa nisso. Mas dá-me um bocado de urticária que as 

pessoas fiquem logo por aí, a pensar que se fazem coisas paliativas. (…) 

não podemos esquecer que o objectivo é atingir mais além.” (p.6); 
 “ (…) muitas vezes quando as pessoas ficam muito, muito satisfeitas, 

corre-se o risco de deixarem de lutar por um objectivo ainda superior.” 

(p.6); 
 “É curar e morrer, portanto tem de haver a competência de saber cuidar 

dos dois, distinguir um do outro e aceitar isso.” (p.18); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

 

 “Se eu não sei como o doente está, se tem os sintomas controlados ou 

não, também não posso argumentar e justificar perante a parte clínica.” 

(p.7); 

 “Mas como não me compete a mim prescrever, a mim compete-me saber 

se o doente tem os sintomas controlados, quer da respiração, quer da dor, 

quer das náuseas, quer dos sintomas todos.” (p.7); 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

 

 “ (…) saber se tem os sintomas descontrolados e persistir com a parte 

prescrita e se o sintoma não está controlado ou seja, persistir, persistir, na 

informação e na avaliação, eu não controlo mas avalio.” (p.7); 

 “Portanto, avaliação rigorosa dos sintomas, se aquele doente depende de 

nós e aí temos um papel fundamental.” (p.7); 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

B5. Comunicação  

 

 “ (…) a enfermagem deve procurar se o doente está informado, se não está 

informado do seu diagnóstico, do seu prognóstico, como é que ele lida com 

isso. E se não está informado, tentar articular ou pelo menos tentar que a 

parte médica o soubesse e repetir.” (p.6/7); 

 “ (…) dar informação, se está informado ou não e como é que o doente lida 

com isto.” (p.7); 

 “Normalmente, dar muita informação não posso, mas poderei avaliar o 

ponto da situação de informação em que o doente está.” (p.7); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B6. Apoio à Família 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas  

 “Não só de registar mas também de persistir perante um médico.” (p.9); 

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

 “É feita essa avaliação rigorosa mas depois é mais capacidade também de 

colaborar mais nas missões terapêuticas.” (p.7); 
 “Mas também poderia ser uma acção paliativa dar alguma “ajuda” à parte 

médica, sugestão, do que poderia ou do que não poderia ser prescrito.” 

(p.7); 
 “ Em relação à nutrição, obviamente, é adequar a dieta ao doente e às 

necessidades do doente, não insistir na alimentação, não colocarmos as 

sondas nasogástricas ou meios de alimentação artificial se não se vai 

melhorar o estado do doente com esses meios.” (p.8); 
 “Adaptar a dieta a cada situação e não se pôr a justificar e não colocar 

medidas invasivas se isso não vai trazer benefício ao doente.” (p.8); 
 “Mas o acto de entubar é um acto interdependente. Ele pode achar que 

não é uma prática correcta mas o médico diz que tem de fazer. Acção 

paliativa aí seria não colocar e ir falar com o clínico e argumentar, 

argumentar, argumentar.” (p.10); 

B11. Apoio na fase agónica  

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada  

 “Mas acção paliativa seria isso, argumentar perante o médico que há 

outras vias de administração de fármacos.” (p.9); 

B13. Medidas não farmacológicas  

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

C2. Discordância com a distinção 

 “ (…) a nível de enfermagem e no que depende de nós, eu acho que isso 

são os cuidados de enfermagem, é adaptar os cuidados perante a situação 

que temos e ...muitas das acções paliativas têm mais a ver com a parte 

interdependente, não apenas as acções dependentes da enfermagem, 

mas acções interdependentes da parte clínica, da parte médica, 

principalmente.” (p.10); 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

Todas as referidas na categoria B: 
 B1. Controlo de Sintomas – Reconhecer 
 B2. Controlo de Sintomas – Avaliar 
 B5. Comunicação  
 B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 
 B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 
 B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 “Não tenho que ter sensibilidade, tenho que ter formação...” (p.10); 
 “Facilitador: a formação das pessoas, pelo menos básica, em paliativos 

(…)” (p.15); 

D3. Trabalhar em Equipa 

 
 “ (…) é estabelecer uma missão e objectivos comuns entre as equipas e se 

não o consigo fazer numa equipa interdisciplinar, pelo menos de 

enfermagem, porque da experiência, conforme a equipa com que se 

trabalha, ou seja, há equipas que têm missões comuns e objectivos 

comuns e que trabalham bem, não fazem cuidados paliativos mas 

conseguem mudar muita coisa (…)” (p.15); 

 “ (…) a equipa de enfermagem, tem muita força, tem peso. É estar unida 

(…)” (p.16); 

 “ A equipa é todos temos o mesmo objectivo e a mesma missão, que para 

cada doente deve ser diferente porque se pode ter um doente que melhora 

e que cura, mas saber distinguir quando é um doente de uma tipologia ou 

de outra, que plano estabelecer num e noutro e estarem todos a actuarem 

com a mesma missão e com os mesmos objectivos.” (p.16); 

D4. Acessibilidade de fármacos 

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

 “ (…)a direcção também não apoiar, se as chefias não apoiarem também é 

difícil e também poder ser facilitadora essa parte da direcção...” (p.17); 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP  

 

 “Agora, se pensasse que o meu sucesso vai ser que vou curar todos, vou 

ficar frustrada (…)” (p.13); 

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP  

 

 “ (…) não reconhecer também a falta de formação e a dificuldade que às 

vezes se tem de aceitar que não se sabem algumas coisas. “ (p.17); 

E3. Não trabalhar em equipa 

 

 “Ou seja, não haver uma missão comum, não haver objectivos comuns, 

haver atritos (…)” (p.17); 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de Formação em cuidados paliativos 

E7. Falta de Tempo  

E8. Doente Mal informado  

E9. Burnout dos profissionais  

E10. Falta motivação  

E11. Falta Maturidade profissional  

E12. Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

 
 “E aproveitar quando está aquele médico que sabemos que podemos 

contar e aproveitar que com este estamos bem e aproveitar para fazer as 

mudanças das terapêuticas que hajam.” (p.16); 

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

F6. Criatividade 

 “Uma mentira paliativa talvez para aumentar mais a sensibilidade da outra 

parte, assim como os acessos venosos, outro tipo de acessos, ou seja, não 

há veias, não se consegue, vai ter de picar a pessoa dez vezes e se pica 

uma, para a conta já foram mais do que uma.” (p.8); 

 “ (…) aí a formação dos enfermeiros também pela procura de soluções 

interdependentes(…)” (p.12); 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas 

 “ (…) referir casos de sucesso com acções paliativas, ver as acções 

paliativas vs não acções paliativas e ver as diferenças e como é que isto 

também mexe com os profissionais.” (p.16); 
 “As pessoas ficam mais sensibilizadas quando lhes toca a elas.” (p.16); 
 “ (…) quando há casos de sucesso com acções paliativas é publicá-los, 

não tem de ser por escrito, mas ‘olhe, lembra-se de tal doente que estava 

aqui internado?” (p.18); 

 “E se o doente está mais confortável ou não, se tem dormido melhor ou 

não, ou seja, dar algum feedback aos outros também, para que os outros 

também vejam a diferença entre uns cuidados e outros.” (p.19); 
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F. Estratégias  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

 

 “ (…) é se eles não quiserem fazer formação, levar artigos, bibliografia, 

levarmos a formação.” (p.16); 

F10. Resiliência  
F11. Promoção de atitudes paliativas 

 
 “ (…) uma palavra para tentar conquistar as pessoas é o sucesso e o 

investimento. Nos que não se curam não se deixa de investir, continua-se a 

investir, só que de maneira diferente e com objectivos diferentes, mas 

investir, investe-se sempre, não só economicamente, mas também em 

tempo, em esforço, de nós. Investe-se, continua-se a investir, só que o 

objectivo é diferente...” (p.18); 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 

 

 “A nível de formação, nem todas as pessoas têm de fazer os cursos, pode-

se fazer entre equipas ou formação em serviço e não só, as pessoas 

também têm que ler, também têm que procurar e pensar se uma questão 

te incomoda, porque é que te está a incomodar.” (p.19); 

 “Está-te a incomodar porque não soubeste como agir nesta situação e esta 

medida que utilizaste como se fosse para um doente agudo, não resultou. 

Se te incomoda vais estudar e vais ver como se faz de forma diferente.” 

(p.19). 
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G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “Mas isso será uma acção paliativa ou serão as nossas competências? 

Enquanto profissionais, não é? (…) É que aí já não é uma acção paliativa, 

são as minhas competências.” (p.5); 
 “ (…) as acções paliativas são parte das boas práticas e das competências, 

pelo menos dos enfermeiros”  (p.5);  
 “Poderia ser uma acção paliativa, mas também é uma parte das nossas 

competências, não é? Essa já é a diferença se calhar para cuidados 

paliativos.” (p.7); 
 “Vejo boa prática. Mas sim, seria uma acção paliativa...” (p.8); 
 “A boa prática é muito mais alargada do que são as acções paliativas.” 

(p.8); 
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Grelha de análise de conteúdo: 
E8  data: 02/06/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
 “Eu acho que faz sentido. Acho que é uma definição básica de uma acção 

paliativa, portanto, é uma medida terapêutica que tenha por intenção o 

conforto do doente e depois junto-lhe o conceito de não ser feito de uma 

maneira estruturada por uma equipa (…)” (p.3); 

A2. Discordância com conceito apresentado 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 “Acho que poderá ter importância um bocadinho para distinguir, para 

organizar um pouco, para separar um pouco o trigo do joio, para se poder 

identificar o que é que é uma acção paliativa do que é um cuidado 

paliativo. Só por isso poderá ser importante.” (p.3); 

 “Eu acho que há sempre acções paliativas em unidades de internamento 

de agudos, muitas vezes pode não ser essa a intenção expressa do 

médico, mas acho que há sempre alguma atenção ao conforto do doente, 

logo aí, acho que haverá sempre acções paliativas.” (p.3); 

 “Se não forem feitos no âmbito de uma equipa serão acções paliativas, se 

forem feitas por uma equipa com um plano de cuidados acordado entre 

todos, então aí é cuidados paliativos.” (p.5); 

 “Acho que poderão ser feitos cuidados paliativos numa unidade de 

internamento de agudos...” (p.6); 
 “Pela definição, eu acho que a própria intenção já poderá contar como uma 

acção paliativa porque, muitas vezes, mesmo numa equipa estruturada, há 

sintomas que a gente não consegue controlar. E, pelo facto de estarmos a 

tentar... estamos a fazer uma acção paliativa….” (p.6); (intencionalidade 

terapêutica) 

 “Porque promove o conforto, não é?” (P.7); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

 “Eu acho que a parte do controlo sintomático, os médicos em doentes com 

doença avançada e progressiva pretendem sempre fazer controlo 

sintomático, controlo da dor, tentativa de controlo do delírio, dispneia, 

náuseas, vómitos, obstipação, portanto eu creio que há sempre intenção 

de fazer controlo sintomático em doentes internados com doença avançada 

e progressiva.” (p.4); 
 “Fazer um penso pode ser uma acção paliativa, por exemplo, se 

estivermos a falar de uma úlcera maligna, de uma escara de uma pessoa 

com dor.” (P.7); 

B5. Comunicação  

 
 “Transmitir as más notícias e todas aquelas perguntas que os doentes 

fazem, transmissão das más notícias, prognóstico sobre as atitudes 

terapêuticas que se vão tomando...” (p.5); 

 “E, se em alguns doentes, que estão ainda a fazer tratamento dirigido à 

doença em que essa parte é fundamental para decisões terapêuticas, 

muitas vezes é em doentes com doença avançada progressiva, que é mais 

importante a informação que o doente nos dá do que propriamente o 

resultado da análise, seja um potássio acima ou um potássio abaixo, isso.” 

(p.9); 

B6. Apoio à Família 

 
 “ (…) o apoio à família, acho que muito raramente os médicos o 

conseguem fazer bem porque não têm tempo, nem muitas vezes têm 

predisposição (…)” (p.5); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

 
 “ (…) é uma acção paliativa visto que ele está a tentar promover o conforto 

do doente, acho que poderá considerar-se assim numa definição lata, acho 

que poderíamos considerar isso uma acção paliativa, é uma acção com o 

intuito de proporcionar conforto ao doente.” (p.10); (intencionalidade 

terapêutica) 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas  

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

 “ (…) da parte médica é muito mais a prescrição e o acerto das doses (…)” 

(p.6); 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

B11. Apoio na fase agónica 

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada 

B13. Medidas não farmacológicas  

B.14 Dirigidas ao sofrimento existencial 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

 
 “ (…) portanto, há coisas que são estritamente médicas, mas há coisas 

que são feitas por ambos os profissionais.” (p.6); 

 “(…) portanto, há campos distintos mas há também uma zona comum.” 

(p.7); 

C2. Discordância com a distinção 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

(NÃO ESPECIFICA) 

 “ (…) há coisas que são estritamente da parte da enfermagem como a 

administração da terapêutica, os pensos (…)” (p.6/7); 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

B9. Prescrição de Terapêutica adequada aos CP 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

 “ (…) embora haja campos que podem ser comuns como a avaliação de 

sintomas, a parte da comunicação (…)” (p.6); 

 B4. Controlo de Sintomas – Tratar 
 B5. Comunicação  
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

 
 “Acho que deviam chamar mais a equipa intra-hospitalar, acho que teriam 

a ganhar com isso, poderiam libertar-se um pouco da sobrecarga que têm 

e acho que isso lhes facilitaria o trabalho se eles percebessem a 

utilidade...” (p.10); 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 
 “Factores facilitadores seria a formação dos profissionais...” (p.8); 
 “Eu acho que é um bocadinho mais que o básico. Seria essencial, pelo 

menos, uma formação intermédia e eu acho que qualquer oncologista 

devia ter, para ter conhecimentos mais do que o básico.” (p.8) 

D3. Trabalhar em Equipa 

D4. Acessibilidade de fármacos 

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

D7. Estrutura física do serviço 

 
 “Eu acho que o ambiente em que se trabalha tem muita importância para a 

maneira como se trabalha. E se é um... há uma sobrecarga de trabalho 

grande e ainda por cima num sítio que é desagradável e que não permite a 

pessoa concentrar (…)” (p.10); 

D8. Experiência em cuidados paliativos 

D9. Flexibilidade  
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP  

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP  

E3. Não trabalhar em equipa 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de Formação em cuidados paliativos 

E7. Falta de Tempo  

 

 “(…) devia haver mais médicos a trabalhar naquela enfermaria, eu acho 

que eles têm uma sobrecarga muito grande de número de doentes para 

verem e não têm o tempo necessário para conversar com o doente, 

perceber o que é que ele se queixa (…)” (p.8); 

 “Sim, menos doentes por cada médico.” (p.9); 

E8. Doente Mal informado  

 

 “ (…) há uma maior dificuldade na área da comunicação, isso eu creio que 

não é tão bem feito e é nem sequer é muitas vezes pensado como algo 

importante ou...” (p.4); 

 “Portanto, eu acho que o que falha fundamentalmente é a parte da 

comunicação.” (p.4); 

E9. Burnout dos profissionais  

E10. Falta motivação  

E11. Falta Maturidade profissional  

E12. Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) seria a aposta na formação dos vários profissionais...” (p.12); 

 “ (…) fazer cursos de formação em cuidados paliativos a que os 

profissionais assistirão ou não e podem-se ir fazendo pequenas reuniões, 

abordando este aspecto ou aquele, mas fundamentalmente, creio que, por 

exemplo, nos internos da oncologia médica, acho que devia haver a 

obrigação de frequentarem um estágio em cuidados paliativos, acho que 

isso devia ser obrigatório, que lhes daria muito mais à-vontade e 

conhecimentos para depois seguirem os doentes e saberem o que fazer.” 

(p.13); 

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

 
 “ (…) maior troca de informação ou um tempo de troca de informação entre 

enfermeiros, médicos e assistente social, que houvesse mesmo um tempo 

em que eles se encontrassem, se reunissem, trocassem informações 

(…)”(p.9); 
 “ (…) reuniões entre os vários membros com a assistente social, o 

enfermeiro, o médico, haver um espaço e um tempo em que pudessem 

trocar informações” (p.13); 
 “Acho que seria também importante fazer-se um acompanhamento e fazer-

se uma prevenção do desgaste do burn out (…) E eu creio que isso 

também seria importante avaliar e acompanhar e arranjar estratégias de 

prevenção.” (p.13); 
 “ (…) devia haver um acompanhamento psicológico (…)” (p.14); 
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F. Estratégias  

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

 “O próprio sítio em si, a maneira como... é muito desagradável, aquelas 

enfermarias não são nada aconchegantes, mesmo o sítio de trabalho dos 

médicos também é terrível, horrível, entra tudo, sai tudo, não há assim um 

sítio em que as pessoas possam estar calmamente a...” (p.10); 

F6. Criatividade 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas  

 

 “ (…) uma avaliação sistemática dos sintomas dos doentes, isso poderia 

contribuir para a melhoria do conforto dos doentes, porque muitas vezes, 

se a gente não perguntar, o doente não refere, ou mesmo a gente 

perguntando, se não aplicar uma escala de intensidade, também não 

percebe bem a intensidade do sintoma.” (p.12); 

 “Uma ESAS, por exemplo.” (p.12); 

 “Uma avaliação sistematizada (…)” (p.12) 

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

F10. Resiliência  
F11. Promoção de atitudes paliativas 

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 
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G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “Acho que são conceitos diferentes, boas práticas e acções paliativas. Uma 

boa prática pode não ter como intenção o conforto do doente e ser uma 

boa prática...” (p.4); 
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Grelha de análise de conteúdo: 
E9 – data: 12/06/2009 

 

A. Conceito de Acção Paliativa 

A1. Concordância com conceito apresentado 

 
 “(…) é um conceito simplista mas que de alguma forma engloba os 

cuidados que são prestados pela maioria das pessoas ou, teoricamente, 

que deveriam ser prestados pela maioria das pessoas que acompanham 

estes doentes. Se as pessoas que prestam medidas paliativas 

compreendem o que estão a fazer, não sei (…)” (p.2); 

 “São porque são feitas isoladamente, ou seja, embora possam ser 

estruturadas por ti própria, não estás a integrá-las numa equipa.” (p.11); 

 “Estou sozinha, não estou a fazer cuidados paliativos, eu estou a 

implementar medidas paliativas ou acções paliativas, como quiseres 

chamar.” (p.11); 

 “É totalmente diferente, eu estou a fazer acções paliativas, ou seja, eu 

estou a dar o meu melhor para proporcionar o bem-estar àquela pessoa e 

o bem-estar que ela identifica que é o seu, não é?” (p.12); 

 “ (…) não estou a trabalhar em equipa, não estou a definir, eu com os 

meus pares, eventualmente, com mais enfermeiros, posso definir isso, mas 

não há um trabalho conjunto, não há um planeamento conjunto.” (p.12); 

A2. Discordância com conceito apresentado 

 
 “Ou seja, eu não acho que as acções paliativas sejam acções pontuais. Há 

aqui uma diferença. Eu acho que as acções paliativas são estruturadas 

pelo próprio ou por mais do que um elemento da equipa.” (p.10); 
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A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 
 “ (…) está relacionada com o facto de haver a necessidade de diferenciar o 

que são realmente os cuidados paliativos porque muitas pessoas 

consideram que fazem cuidados paliativos, quando na realidade o que têm 

são medidas paliativas.” (p.2); 
 “ (…) não tenho a certeza se toda a gente compreende o que está a fazer. 

Essa é a minha dúvida.” (p.2); 
 “Teoricamente, nós que fomos treinados a cuidar, deveríamos saber 

implementar medidas paliativas, especialmente nós enfermeiros.” (p.3); 
 “Acção paliativa? Bom, acho que é essencial. O ideal são os cuidados 

paliativos mas, como sabes, nós em Portugal estamos num nível de 

desenvolvimento muito embrionário em termos de cuidados paliativos.” 

(p.5/6); 
 “Se não há ainda cuidados paliativos estritamente implementados, então, 

ao menos que hajam acções paliativas.” (p.6); 
 “Tudo bem que não é de uma forma concertada, tudo bem que os 

objectivos, se calhar, poderão ficar aquém das necessidades do doente. 

Mas, provavelmente, podemos melhorar alguns aspectos que o doente 

identifica como problemáticos e a sua família também e com certeza irão 

viver melhor até à fase final da sua vida do que senão tivessem sequer tido 

acções paliativas.” (p.6); 
 “ (…) os cuidados paliativos, para serem devidamente implementados, têm 

que ultrapassar uma série de barreiras. Enquanto que as acções paliativas 

não têm que ultrapassar essas barreiras porque não vão contra 

determinados poderes que estão instalados nas instituições.” (p.7); 

 “ (…) quanto mais pessoas perceberem que é necessário algo mais que as 

acções paliativas, mais elas vão solicitar isso. Ao solicitarem isto, fazem 

“um peso” que é favorável aos cuidados paliativos, ou seja, facilitam a 

implementação dos cuidados paliativos.” (P.7); 
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A. Conceito de Acção Paliativa 

A3. Aplicação do conceito à prática 

 

 “Isto porque eu penso que com as acções paliativas tu consegues 

realmente melhorar muito o conforto do doente. Por vezes, a melhoria da 

qualidade de vida, exige por vezes intervenções mais profundas e 

estruturadas. Mas se tu melhorares o conforto do doente, estás ao mesmo 

tempo a melhorar a qualidade de vida...” (p.23); 

 “E depois todas as actividades que desenvolvas para dar resposta àquilo 

que identificaste, são acções paliativas, mesmo que elas não tragam 

resultados.” (p.24); - (Intencionalidade terapêutica; ver B10); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

 

B1. Controlo de Sintomas - Reconhecer 

 “O de estar mais atenta à identificação desses sintomas é logo uma acção 

paliativa.” (p.24); 
 “Acho que sim, o controlo de sintomas é uma acção paliativa. E acho que, 

acima de tudo, começa com a identificação, por identificar.” (p.24); 

B2. Controlo de Sintomas - Avaliar 

B3. Controlo de Sintomas - Monitorizar 

B4. Controlo de Sintomas - Tratar 

B5. Comunicação  

 
  “E tu podes-me dizer: mas há informação que só o médico é que pode 

dizer, com certeza que há informação que só o médico é que pode dizer e 

alguns deles recusam dar. Mas tu podes trabalhar tudo aquilo que o doente 

tem e isso ajudá-lo a promover a sua adaptação a esta fase da doença, 

assim como à família.” (p.10); 
 “ (…) exige-se quase uma obrigatoriedade da nossa presença em 

determinados momentos da vida daquela pessoa, nós entramos de alguma 

forma natural na vida daquela pessoa e então passámos a partilhar um 

ambiente que, teoricamente, seria íntimo, mas que deixa de ser íntimo 

porque estás lá tu e se tiveres as estratégias adequadas para trabalhares 

com aquele ambiente e com aquela família (…)” (p.10); 
 “A transmissão do diagnóstico, a transmissão do prognóstico de uma forma 

ajustada e adequada ao doente e à realidade daquela família.” (p.26); 

B6. Apoio à Família 

 “(…) competências estão muito relacionadas com a área comunicacional, 

por exemplo, o trabalhar a interacção familiar, é perfeitamente possível ser 

os enfermeiros a fazer(…)” (p.10); 
 “ (…) o planear as visitas, por exemplo, isso pode ser planeado, o planear 

o acompanhamento ao familiar, é algo que é exequível num serviço de 

internamento, tu podes fazê-lo.” (p.19); 
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B7. Apoio à referenciação para equipas de cuidados paliativos 

B8. Registo das acções paliativas desenvolvidas 

 “ (…) acções que implica que estás a prestar também cuidados, que é 

aquilo que nós chamamos o trabalho de retaguarda que tem a ver com a 

identificação e com o transmitir essa identificação, sei lá, tu identificaste 

determinado tipo de necessidade, tens de a transmitir oralmente e por 

escrito (…)” (p.15); 
 “Há uma intencionalidade, se há uma intencionalidade, essa 

intencionalidade tem de ficar registada (…)” (p.15); (intencionalidade 

terapêutica); 

B9. Prescrição de terapêutica adequada aos cuidados paliativos 

 “Outra forma é, como médico é muito mais simples de identificar as acções 

paliativas, é a prescrição adequada da terapêutica à presença de 

determinado sintoma (…)” (p.26) 

B10. Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos CP 

 “Isto, por exemplo, esta discussão, esta promoção de alternativas 

terapêuticas, são acções paliativas, para mim são porque não estão 

realmente, directamente, a ser implementadas ao doente, mas o doente vai 

beneficiar...” (p.22); 
 “Outra acção paliativa é a implementação de medidas ajustadas à 

realidade daquele doente, nem para prolongar nem para atrasar.” (p.26); 
 “ Ou seja, mesmo que tu andes uma tarde toda atrás de um médico e não 

consigas que ele prescreva, não significa que tu não implementaste uma 

acção paliativa, significa é que não conseguiste obter o feedback dele. 

Porque tu tiveste o interesse, para além de, tu identificaste o problema 

daquele doente...” (p.24/25); - Intencionalidade 

B11. Apoio na fase agónica  

B12. Escolha da via de administração de fármacos mais adequada  
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B. Acções Paliativas Identificadas 

B13. Medidas não farmacológicas 

 “ (…) promoção de bem-estar com as posições de conforto...” (p.13); 

 “Olha, a promoção da auto-imagem (…)” (p.14); 
 “A promoção do ambiente. A pessoa está em fase final de vida, é 

cansativo, mas o ambiente que o rodeia não precisa de ser...” (p.14); 

B14. Dirigidas ao sofrimento existencial 

 
 Em termos de enfermagem, eu penso que há uma intervenção directa com 

o doente, nomeadamente, no seu processo de adaptação à doença, no seu 

processo de trabalhar, de como gerir esta fase inicial de adaptação à 

eventual perda, às alterações que ele próprio vai sofrendo, bem como a 

que a família vai sofrendo, porque há sempre uma interacção, é possível 

nós fazermos isto (…)” (p.9/10); 
 “ (…) trabalhar a dignidade, não é, há uma série de estratégias sobre 

trabalhar aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa pode ainda ser, que 

pode ser implementado de forma autónoma pelos enfermeiros desde que 

eles tenham competências para isso.” (p.10); 
 “(…) trabalhar emoções, o trabalhar o que é que ele está a sentir naquele 

momento, o trabalhar as eventuais despedidas, aquilo que nós chamamos 

o normalizar os sentimentos, o facilitar a discussão dos sentimentos entre 

um e outro, tudo isto irá ajudar a vivência desta situação da doença, bem 

como preparar a perda.” (p.11); 
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C. Diferenciação entre Acções Paliativas médicas e de enfermagem 

C1. Concordância com a distinção 

 
 “A diferença é óbvia. Porque há coisas que, e daí a necessidade dos 

cuidados paliativos, enquanto que tu, como enfermeiro, as acções 

paliativas que tu podes fazer são todas do teu domínio autónomo, não é, 

não são interdependentes, uma vez que se fossem interdependentes já 

implicariam um trabalho em equipa (…)” (p.9); 

 “Enquanto que tu enfermeiro, sozinho, ou em colaboração com a equipa de 

enfermagem, tens acções que podes implementar junto daquele doente e 

daquela família, que podem ser extremamente positivas.” (p.9); 

 “Porque nós enfermeiros não nos dirigimos tanto para o curar, é mais um 

cuidar que visa uma adaptação da pessoa àquela situação em que se 

encontra, eventualmente a recuperação daquilo que é passível de ser 

recuperado, são diferentes intervenções em termos de abordagem de 

enfermagem.” (p.3); 

C2. Discordância com a distinção 

C3. Acções Paliativas de enfermagem identificadas 

(NÃO ESPECIFICA) 

C4. Acções Paliativas médicas identificadas 

B9. Prescrição de Terapêutica adequada aos CP 

C5. Acções Paliativas comuns (médicas e de enfermagem) 

 “Eu penso que as acções paliativas comuns têm a ver com aquelas que 

quando há consonância na identificação de sintomas, em que um 

prescreve e o outro aplica ou administra ou implementa o que está 

prescrito.” (p.25); 

B5. Comunicação / Gestão de Informação 
B6. Apoio à Família:  
“E penso que, com algumas pessoas, se poderá fazer uma abordagem ao 

doente e à família, de alguma forma, mais ou menos conjunta.” (p.25); 
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D. Factores Facilitadores  

D1. Existência e Características da equipa Intra-Hospitalar de Suporte 
em Cuidados Paliativos 

D2. Ter Formação em cuidados paliativos 

 
 “(…) eu penso que para a implementação de medidas paliativas ou de 

acções paliativas, como lhe quiseres chamar, exige muito mais do que uma 

sensibilização, exige algum treino, algum conhecimento (…) (p.4); 
 “Não sei se todas as pessoas que vão implementar essas medidas 

paliativas têm de ter a formação básica (…)  Mas tenho a certeza que 

todas têm que aprofundar os conhecimentos que detinham da formação 

básica. Se isto requer uma formação específica em cuidados paliativos, 

provavelmente, requer.” (p.4); 

D3. Trabalhar em Equipa 

 
 “ (…) uma equipa que gira de uma forma harmoniosa as perdas e quando 

eu digo harmoniosa, não e fácil, é que seja de uma forma mais ou menos 

confortável para todos os profissionais, que tenham bons canais de 

comunicação e sejam bons canais de comunicação formal e também 

informal(…)” (p.27); 

 “ (…) que tenham uma boa capacidade de apoio mútuo e também que 

sejam pessoas e serviços capazes de construir projectos e de dar 

encaminhamento a esses projectos.” (p.27); 

D4. Acessibilidade de fármacos 
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C. Factores Facilitadores  

D5. Aceitação da “não cura”, da irreversibilidade da morte 

 

 “Não creio que haja necessidade de todas as pessoas terem uma formação 

específica, avançada pelo menos, em cuidados paliativos, acho que é 

importante que todas as pessoas estejam sensíveis à área dos cuidados 

paliativos e que depois sejam orientadas para que possam desenvolver 

esses mesmos cuidados. Medidas paliativas, penso que todas as pessoas 

que tenham uma formação básica…” (p.2/3); 

 “Os médicos, realmente, é uma realidade totalmente diferente, porque eles 

têm uma educação daquilo que há-de haver muito diferente da nossa, não 

estão tão direccionados para o cuidar, mas sim para o curar, os que têm 

esta vertente, e outros para outro tipo de intervenção.” (p.3); 

 “(…) o pessoal seja sensível a esta área(…)”(p.27); 

 “Dentro da organização do serviço, ter uma equipa sensível a esta 

realidade (…)” (p.27); 

 “(…) auxiliares da acção médica, que são fundamentais num serviço de 

internamento, sensíveis a esta problemática, e se não forem sensíveis, que 

pelo menos sejam passíveis de serem formadas para estarem mais 

atentas.” (p.27); 

 “Que não seja muito autocrata e esteja especialmente sensível a esta área, 

porque senão, mesmo que a pessoa queira muito implementar 

determinadas coisas não consegue.” (p.28); 

D6. Aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

 “E depois é importante teres uma chefia que seja uma chefia com uma 

grande capacidade de abertura a projectos novos e que tenha alguma 

sensibilidade para os cuidados paliativos e se não tiver essa sensibilidade, 

pelo menos que tenha a capacidade de escuta dos seus profissionais.” 

(p.27); 

D7. Estrutura física do serviço 

D8. Experiência em cuidados paliativos 
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D. Factores Facilitadores  

D9.Flexibilidade  

 “ (…) a atitude, eu penso que todos podemos aprimorar e trabalhar isso, de 

forma a ajustá-la, não ser uma coisa estandardizada dentro de um serviço. 

Há doentes com diferentes necessidades, há uns que necessitam uma 

determinada postura, há outros que necessitam outra, tudo isso tem de ser 

ajustado.” (p.13); 
 “Quanto mais moldável for um serviço, mais fácil é implementares 

determinadas medidas.” (p.27); 
 “ (…) convém que as pessoas do serviço sejam flexíveis, que tu sejas 

flexível como característica pessoal, mas que o próprio serviço também 

tenha esta capacidade de flexibilidade e a flexibilidade a vários níveis, do 

ponto de vista organizacional(…)” (p.27); 
 “(…) uma hierarquia e aí mais do que até os enfermeiros, tem de ter uma 

hierarquia aberta, acima de tudo aberta.” (p.28); 
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E. Factores Inibidores  

E1. Falta de sensibilidade dos profissionais para a problemática dos CP  

E2. Dificuldade em assumir necessidade de formação em CP  

E3. Não trabalhar em equipa 

E4. Falta de uma rede completa e definida de CP em Portugal 

E5. Renitência em referenciar para Equipa Intra-Hospitalar de CP 

E6. Falta de Formação em cuidados paliativos 

 

 “(…) algumas medidas médicas, medidas paliativas instituídas pela equipa 

médica, não são implementadas pelos enfermeiros por falta de 

conhecimento e também por alguma insegurança.” (p.21); 

 “É realmente muito complexo, para quem chegou num turno da tarde e tem 

de justificar um procedimento que foi feito de manhã e nem sequer tem 

conhecimentos para o fazer, percebes?” (p.21); 

E7. Falta de Tempo  

 

 “ (…) volume de trabalho muito alto, com inúmeras exigências e que tem 

uma rotatividade de doentes e de profissionais muito elevadas, são 

factores inibidores.” (p.29); 

 “Porque, por muito motivada que tu possas estar, as solicitações são tantas 

que não tens disponibilidade interior para implementar as acções que 

inicialmente definiste, porque tens inúmeras solicitações.” (p.29); 

E8. Doente Mal informado  

E9. Burnout dos profissionais 

 

 “Tu podes ter muitas competências, mas se o teu grupo social não te 

aceitar, tu não consegues fazer nada, porque inevitavelmente estás a 

contribuir para o teu mau-estar profissional, vais entrar em desgaste 

empático e, eventualmente, até em burnout, o que é muito, muito 

complexo, e estes factores sociais, que se relacionam com o trabalho têm 

um impacto muito significativo no bem-estar do próprio profissional.” 

(p.28/29); 

E10. Falta motivação  
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F. Factores Inibidores  

E11. Falta Maturidade profissional  

 
 “ (…) seres mais vulnerável à gestão das tuas próprias emoções e à gestão 

das emoções dos outros, o teres dificuldade em gerir a tensão, tudo isto 

são factores pessoais que podem tornar-se inibidores, o seres uma pessoa 

com uma personalidade insegura, por exemplo, o teres muita dificuldade 

em defenderes aquilo em que acreditas.” (p.28); 
 “Os factores que podem dificultar a implementação de medidas paliativas 

têm a ver com algumas características pessoais que tu possas possuir, que 

é seres mais vulnerável a conflitos, seres mais vulnerável à pressão...” 

(p.28); 

E12.  Não aceitação em termos institucionais dos cuidados paliativos, 
enquanto disciplina específica 

 “Daí eu achar que os factores organizacionais dentro do próprio serviço 

podem ser os principais, os mais limitantes das acções paliativas.” (p.29); 
 “Depois, inevitavelmente, tem a ver com a política institucional.” (p.29); 

 “O problema é que quando tens instituições que hierarquicamente se 

sentem ameaçadas por determinado tipo de comportamento, mesmo que 

seja só um comportamento individual, isso tudo dificulta a difusão e a 

multiplicação desses comportamentos.” (p.29); 
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F. Estratégias  

F1. Recurso a Conferências Familiares 

F2. Desenvolver acções de formação em cuidados paliativos 

 

 “ (…) acções de formação mais aprofundadas sobre determinada área 

temática mas, por exemplo, sobre essas situações, por exemplo, como 

registar, onde registar, quando registar, porquê?” (p.16); 

 “Eu não estou a falar de uma formação avançada, em que seja necessário 

um conhecimento profundo sobre determinada área, eu falo de coisas 

básicas...” (p.22); 

 “E começar sempre de uma forma lenta e quando eu digo lenta é, tu não 

tens que num mês fazer não sei quantas acções de formação, não tens de 

mudar todos os auxiliares e é importante que estas acções de formação 

comecem sempre por identificar os aspectos positivos das pessoas, 

aquelas que visam uma mudança de comportamentos, identificar os 

aspectos positivos.” (p.32); 

 “E isto é importante, as formações têm de ser feitas com diferentes 

linguagens, mas para todos os profissionais e especialmente para os 

auxiliares porque eles estão lá muito tempo.” (p.34); 
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F. Estratégias  

F3. Aumentar diálogo entre grupos profissionais-Trabalho em equipa 

 “ (…) E é importante que criemos este tipo de diálogo com aqueles que 

podem ser os aliados, para depois tu seres identificada como a pessoa que 

tem alguma competência nessa área...” (p.20); 

 “A primeira estratégia que utilizaria se estivesse em determinado tipo de 

serviços seria identificar os meus aliados, quer fossem médicos, quer 

fossem enfermeiros. E depois, após essa identificação, isto pode parecer 

quase um plano de guerra mas não é, tu tens que saber com quem podes 

contar. E depois, claramente e conjuntamente com essas pessoas 

definirmos o que é que pretendemos.” (p.31); 
 “ (…) identificar, entre os meus pares, aqueles que são mais sensíveis a 

esta realidade; ver, porque não basta só a sensibilidade, tens de conhecer 

essas pessoas, ver o perfil de cada uma delas, ver o que cada uma é 

capaz ou não de dar, ver o que cada uma está ou não disposta a investir.” 

(p.31); 

F4. Desenvolver equipas de CP de apoio na comunidade 

F5. A escolha de ambientes adequados para desenvolver determinada 
acção paliativa 

 “ (…) o criar o ambiente necessário àquela pessoa que, às vezes é o mais 

fácil do que aquilo que possa parecer (…)”(p.13); 

F6. Criatividade 

 “ (…) uma fórmula interessante de fazer estas sensibilizações é com o 

humor.” (p.34); 

F7. Observar na prática os benefícios de desenvolver acções 
paliativas 

 “Tu vais conseguindo ultrapassar aquelas barreiras institucionais, 

nomeadamente, estas hierárquicas, mostrando resultados.” (p.32); 
 “ (…) vais transmitir ao outro que o seu papel foi importante e que teve um 

impacto significativo naquelas pessoas.” (p.33); 
 “Simultaneamente, vais, como estás a criar mais pessoas, mais aliados, 

eles vão exigir de ti mais conhecimento, mais respostas e vais ter que ter 

mais formação ou pelo menos solidificar aquela que já tens.” (p.33); 
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F. Estratégias  

F8. Utilização de escalas na avaliação de sintomas 

 “Mas como é que vais avaliar as intervenções se nunca as registaste? 

Como é que sabes que as medidas paliativas que implementaste foram ou 

não significativas? Ou que tiveram continuidade?” (p.16); 

 “(…) o registo da confusão, da confusão ou do delírio. Tu tens, a maior 

parte das vezes, um doente em agitação psicomotora, não tens nada 

especificado, não percebes se o doente tem um perfil, se há presença ou 

não de alucinações, se é só um quadro confusional e está relacionado ou 

não, por exemplo, com o início da noite, com a alteração da enfermaria, 

não há nada disso registado. E isto tudo, na identificação do quadro 

sintomático, o que é que está presente?” (p.17); 

 “Tens é de saber coordenar-te a ti própria e tens de registar isso nas 

notas(…)” (p.19); 

F9. Divulgação dos cuidados paliativos 

F10. Resiliência  
 “(…) que tenham determinadas características que é ser assertivo, ser 

persistente, ser uma pessoa com uma grande capacidade de auto-

motivação.” (p.27); 

F11. Promoção de atitudes paliativas 

 “ (…) campanha de sensibilização dos colegas, há uma sensibilização dos 

responsáveis, nomeadamente, os nossos chefes e isto tem um impacto 

muito significativo, porque quanto mais sensível o chefe estiver às 

necessidades de um doente paliativo, maior será a probabilidade que tens 

de implementar as tuas acções paliativas de uma forma mais organizada e 

também maior será a possibilidade de dar continuidade a essas acções 

paliativas.” (p.19); 

 “ (…) tu consomes tempo, mas tu só consegues argumentar com o teu 

chefe, requerer mais tempo para determinada intervenção se tu a tiveres 

devidamente documentada e justificada e se ele vir que tu realmente 

fazes.” (p.19); 

 “Sim, porque, com esses aliados, saibas ser coerente e documentar de 

uma forma estruturada e com base científica (…)” (p.20); 
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F. Estratégias  

F12. Promoção da continuidade das acções paliativas desenvolvidas 

 

 “(…) há um médico que até tem essa sensibilidade e que acompanha o 

doente e sabe que se aproxima o fim de semana, que salvaguarde esse 

fim-de-semana e essa noite (…)” (p.26); 

 “E depois, o ter o cuidado de, vai de encontro à comunicação que é, não 

basta só transmitir, é preciso acompanhar depois a própria 

transmissão.”(p.26); 

 “Porque o que acontece às vezes é, vem um médico, diz aquilo tudo e diz 

de uma forma, enfim, uns mais ajustados, outros menos ajustados, mas 

depois há quase um abandono e esse abandono tem um impacto muito 

significativo quer para o doente, quer para o cuidador, é a sensação de que 

não tens ninguém que de alguma forma te proteja, isso é terrível.” (p.26); 

F13. Reflexão sobre a nossa prática 

 
 “Nós não podemos negligenciar esta auto-formação que cada um vai 

fazendo e, provavelmente, essa auto-formação permite-lhes criar a 

estrutura necessária para poder implementar estas medidas paliativas.” 

(p.5); 
 “O que eu tenho a certeza é que é necessário tu fazeres auto-formação, 

isso eu sei.” (p.13); 



E9 – 12/06/2009 
 

 137

 

 
 
 

G. Relação entre Acções Paliativas e “Boas práticas” 
 

 “Todos nós não temos que ter competências para implementar essas 

medidas paliativas, mas temos de ter essa competência de identificar essa 

necessidade.” (p.4); 
 “Quando tens medidas ou acções paliativas, tens uma intencionalidade 

específica. Identificaste aquela necessidade, que, por acaso, vai de 

encontro àquilo que serão as tuas boas práticas, mas a diferença está na 

intencionalidade.” (p.35); (intencionalidade) 
 “Quando pergunto a um doente, o que é que mais o incomoda neste 

momento, eu tenho uma intenção específica, quero identificar o que mais 

incomoda, para directamente, dentro dos recursos de que disponho, intervir 

sobre aquilo que mais o incomoda para o aliviar. Enquanto que tu, nas 

boas práticas, podes perguntar, o sr como está? Está confortável? Estas 

coisas...” (p.35); 
 “Esta é boa prática e o mesmo se espera dos nossos colegas que é: que 

cuidem e identifiquem e quando não conseguem ter essa capacidade de 

resposta, encaminhem para quem tem essa capacidade de resposta. Tu, 

não só manténs uma boa prática que identificaste e intervéns. É esta a boa 

prática da acção paliativa. É a tua intervenção(…)” (p.36); 
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