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RESUMO 
 

O aumento da população idosa em todo o mundo e, especificamente, da população 

com doenças oncológicas, doenças neurológicas degenerativas e SIDA, são 

exemplos de doentes para quem a cura nem sempre é uma realidade. O seu 

sofrimento e perda de autonomia devem ser assistidos no final do seu percurso de 

vida, por uma equipa de cuidados paliativos que lhes proporcione a melhor qualidade 

de vida possível.  

Assim, é necessário promover o bem-estar do doente e da sua família, ajudando na 

procura dum sentido de vida, através do controlo sintomático, de comunicação, de 

apoio adequado à família, do trabalho em equipa e do apoio no luto, sendo que estes 

são objectivos major dos cuidados paliativos. 

É crucial para o doente e família, que a equipa de saúde intervenha, de forma eficaz, 

no controlo sintomático, nomeadamente da dor e outros sintomas, através da 

avaliação da situação de saúde e da administração de terapêutica.  

Neste contexto, a via subcutânea é considerada uma boa alternativa para a 

administração terapêutica ou no controlo da dor ou para hidratação (hipodermoclise), 

podendo ser utilizada no domicílio, pela família/cuidador e/ou doente. 

Pretendemos com este estudo conhecer as dificuldades que os profissionais das 

equipas de cuidados continuados, médicos e enfermeiros, sentem relativamente ao 

uso da via subcutânea para hidratação e/ou para administração de terapêutica, em 

doentes crónicos de evolução prolongada, no domicilio. Neste sentido realizámos um 

estudo exploratório do tipo descritivo, com a aplicação de um questionário, com o qual 

verificámos que dos 106 respondentes, apenas 38,7% utilizaram a via subcutânea 
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para hidratação ou administração terapêutica. Estes exercem maioritariamente 

funções na zona da Grande Lisboa. 

Constatámos ainda que os respondentes que nunca utilizaram a via subcutânea 

consideram indispensável a formação nesta área, dada a importância do recurso a 

esta via para o controlo sintomático do doente em cuidados paliativos no domicílio. 

 

 

Palavras-chave: Cuidados paliativos, sofrimento, cuidar em fim de vida, 

família/cuidador, via subcutânea.  
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ABSTRACT  

 

The increase of the elderly population worldwide and, specifically the population with 

malignancies, neurological degenerative diseases and AIDS, are examples of patients 

for whom cure is not always a reality. Their suffering and loss of autonomy shall be 

assisted by the end of their life journey by a palliative care team providing them the 

best quality of life possible. 

Thus it is necessary to promote the welfare of the patient and his family, giving them 

meaning in life through symptom control, communication, adequate family support, 

teamwork and support the grief and these are objectives major of palliative care.  

It is therefore crucial for the patient and family that the health team intervenes 

effectively in the symptomatic control, including pain and other symptoms, by 

assessing the health situation and the administration of therapy.  

In this context, the subcutaneous administration is considered a good alternative for 

therapeutic administration or in pain control or for hydration and may be used at home, 

by the family/ caregiver and / or the sick person.  

With this study we intend to understand the difficulties that professional teams of 

continued care, doctors and nurses, feel about the use of subcutaneous administration 

for hydration and / or administration of therapy in patients of chronic prolonged 

evolution, at home. We undertook a descriptive exploratory study, with the application 

of a questionnaire, through which we found that of 106 respondents, only 38.7% used 

subcutaneously for hydration therapy or administration and practise care, principally, in 

the area of the Great Lisbon. 
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We noted also that the respondents who never used the subcutaneous consider 

training in this area essential, given the importance of using this approach for the 

symptomatic control of patients in palliative care at home. 

 

  

Keywords: Palliative care, suffering, help in the end of life, family / caretaker, 

subcutaneous.  
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1 – INTRODUÇÂO 

 

A evolução científica e tecnológica a que assistimos nos últimos anos teve 

repercussões na sociedade actual, sendo evidente o envelhecimento da população, e 

por consequência o aumento de indivíduos portadores de doenças crónicas, como as 

doenças degenerativas, a SIDA, o cancro. Ao sobreviverem mais anos, estes 

indivíduos requerem mais cuidados, fundamentalmente no alívio do sofrimento com 

especial atenção na fase terminal da doença, tornando-se crucial, segundo Twycross 

(2003, p. 17), “proporcionar apoio e cuidados aos pacientes nas últimas fases da sua 

doença de forma que possam viver de modo tão activo e confortável quanto 

possível”63.  

 

Quando alguém adoece, os sentimentos negativos podem exacerbar o sofrimento, 

principalmente no doente em fim de vida e família, sendo difícil e muitas vezes 

complexo de avaliar, com manifestações a diferentes níveis (psicológicos, religiosos, 

sociais e culturais), podendo ser agravados pela exacerbação de sintomas físicos, tais 

como a dor, que é muitas vezes confundida com o sofrimento. Consequentemente, 

sofrer não é algo meramente físico, pois abrange o ser humano em todas as suas 

dimensões, provocando um desequilíbrio no ser e, necessariamente, na sua 

dimensão espiritual, Neto (2004). 

 

É no contexto da prevenção e alívio do sofrimento, que emergem os cuidados 

paliativos cruzando as diversas áreas do cuidar, que têm como finalidade manter e 

melhorar o bem-estar dos doentes e das suas famílias, dignificando o “fim da vida”. 
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Assim, ao prestarmos cuidados paliativos, vamos ao encontro do cerne dos cuidados 

de enfermagem, ou seja, o cuidar promovendo a vida. 

 

Neste sentido os cuidados paliativos centram-se no doente e não na doença, têm 

como finalidade proporcionar a melhor qualidade de vida possível ao doente e sua 

família, aliviando o sofrimento e permitindo uma morte mais digna. Existem inúmeras 

concepções de qualidade de vida, conforme Twycross (2003, p. 19) “qualidade de 

vida é aquilo que a pessoa considera como tal (…) está relacionada com o grau de 

satisfação (…) e é influenciada por todas as dimensões da personalidade – física, 

psicológica, social e espiritual”63.  

 

Os cuidados paliativos são cuidados activos, coordenados e globais, que asseguram 

a prevenção e a intervenção do doente em sofrimento, incluindo o apoio à 

família/cuidador. São prestados por equipas de saúde interdisciplinares em 

internamento ou no domicílio. Pretende-se que os cuidados no domicílio sejam hoje 

em dia uma realidade, uma alternativa aos cuidados institucionalizados, indo ao 

encontro do desejo manifestado por muitos doentes e respectivas famílias no sentido 

de viverem a fase do fim de vida na sua casa, para o que necessitam de um bom 

suporte dos cuidadores e da equipa de saúde. 

 

Assim, os cuidados paliativos exigem intervenção ao nível do controlo sintomático, 

para minorar o sofrimento. Pelo que exigem também uma avaliação frequente dos 

sintomas do doente, nomeadamente da dor, através de escalas de avaliação da dor, e 

por consequência administração da terapêutica adequada, tal como refere Twycross 
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(2003), utilizando a escada analgésica da OMS. A medicação deve ser 

preferencialmente administrada por via oral, podendo no entanto ser necessário 

recorrer a outras vias, quando a oral não é possível ser utilizada, por o doente 

apresentar náuseas e vómitos, obstrução local, baixa absorção intestinal, debilidade, 

ou intoxicação por opióides. Daí a necessidade de recorrer a vias alternativas tais 

como a intravenosa, a intramuscular, a rectal, a subcutânea e a transdérmica. 

 

Das vias acima referidas, a via subcutânea é, pelas suas vantagens, considerada uma 

via segura e menos dolorosa, podendo ser utilizada no domicílio, pelos doentes e 

familiares/cuidadores. Assim, quando existe um bom suporte da equipa, e por 

consequência um bom controlo sintomático, minorando o sofrimento, poder-se-á 

recorrer à via subcutânea como alternativa à via oral, quer para administração de 

terapêutica, quer para hidratação (hipodermoclise), evitando desta forma o recurso ao 

hospital. Face a este contexto, a prestação de cuidados paliativos exige formação 

específica dos profissionais de saúde nesta área, pelo que consideramos fundamental 

a divulgação desta carência, dado que cada vez mais os doentes com doença crónica 

de evolução prolongada, principalmente na fase de fim de vida, preferem permanecer 

no domicílio. 

  

O facto de nos debruçarmos sobre a área dos cuidados paliativos, e concretamente 

sobre a temática “utilização da via subcutânea em doentes crónicos com doença 

de evolução prolongada no domicílio” tem como finalidade contribuir para o 

desenvolvimento das competências dos técnicos de saúde, para melhorar a sua 

intervenção nesta área a fim de responder às reais expectativas e necessidades dos 



Hipodermoclise uma Forma de Dignificar a Vida na prestação de Cuidados no Domicilio 

17 
 

doentes e suas famílias. Com este estudo pretendemos então conhecer as 

dificuldades que os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, sentem 

relativamente ao uso da via subcutânea para hidratação e/ou para administração de 

terapêutica em doentes crónicos de evolução prolongada, no domicilio. 

 

Face ao exposto definimos os seguintes objectivos: 

• Identificar a opção dos profissionais de saúde (enfermeiros e médicos) pela via 

subcutânea em doentes com doença crónica de evolução prolongada, no 

domicílio; 

• Identificar as dificuldades dos profissionais de saúde na utilização da via 

subcutânea, no domicílio; 

• Identificar as razões que levam os profissionais de saúde no recurso à via 

subcutânea na abordagem da pessoa com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio. 

 

Para respondermos aos nossos objectivos começámos por realizar um levantamento 

online dos estudos direccionados para esta temática através da base de dados 

SciELO e B-on, para o que utilizamos a pesquisa por palavras-chave. Após o que 

elaborámos a fundamentação teórica na qual desenvolvemos o conceito de cuidados 

paliativos e de sofrimento. Seguidamente abordámos o cuidar em cuidados paliativos 

com o enfoque no cuidar o doente no fim de vida, a família do doente em fim de vida e 

a intervenção do enfermeiro junto da família. Por fim debruçámo-nos sobre a 

utilização da via subcutânea como uma mais-valia na manutenção do bem-estar do 

doente e respectiva família no domicílio, justificando as vantagens do seu uso tanto 
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para a administração de terapêutica como para a hidratação do doente 

(hipodermoclise). 

 

De seguida apresentamos o desenho de investigação, delineado a partir da questão 

de investigação «Será que a Via Subcutânea continua a ser uma técnica 

subutilizada, pelos profissionais de saúde, em doentes com doença crónica de 

evolução prolongada, no domicílio?». Seguindo com a definição dos objectivos e 

justificação da realização do estudo exploratório descritivo, para o que recorremos ao 

paradigma quantitativo e qualitativo para análise dos dados recolhidos através de 

questionários. 

 

Para análise estatística utilizámos o programa SPSS 16 e realizámos a análise de 

conteúdo conforme Bardin (1995). Ainda definimos a nossa população e a amostra, 

sendo que para esta recorremos à técnica de amostragem não probabilístico. 

 

Quanto ao método da recolha de dados, recorremos ao questionário, como já foi 

referido. Construímo-lo e submetemo-lo ao pré-teste antes de o aplicarmos. 

Referimos ainda a forma como fizemos a gestão da sua aplicação. 

 

Apresentamos através de quadros, tabelas e gráficos os resultados dos dados 

recolhidos, os quais vamos analisando à luz do enquadramento teórico. Por fim 

fazemos a discussão dos resultados obtidos, salientando os resultados em 

conformidade com os objectivos definidos para este estudo. 
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Terminamos com as conclusões e as sugestões, de onde salientamos o evidente 

desconhecimento da temática em estudo pelos profissionais de saúde (médicos e 

enfermeiros), parecendo-nos que este facto se deve à falta de informação e formação 

sobre a mais-valia do recurso à via subcutânea no alívio do sofrimento do doente com 

doença crónica de evolução prolongada no domicílio. 
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2 - CUIDADOS PALIATIVOS 
 
 

“A morte é-nos simultaneamente próxima e distante” 
 Pacheco (2002) 

 
 

2.1 – Origem e definição do conceito de Cuidados Paliativos 

 

A morte no século XVI era encarada como natural, o que fazia com que as pessoas 

se aproximassem mais do processo de morrer. Neste sentido a morte era esperada 

no próprio leito, em casa, pelo próprio moribundo, era organizada uma cerimónia 

pública, onde participavam familiares e vizinhos, fazendo ainda parte as crianças.  

A pessoa em fim de vida (idosa ou doente) ao permanecer no seu ambiente familiar, 

na sua casa, onde todos procuram estar presentes para acompanharem aquele que 

parte, partilhando a oportunidade de se despedirem e recordarem os momentos 

importantes do passado, restabelecerem os vínculos de amizade perdidos, perdoarem 

ou pedirem desculpas e a fim de expressarem os seus desejos e as suas vontades. 

No entanto os que ficam vivem um luto demorado e intenso, choram, vestem-se de 

negro, fecham as casas, visitam os mortos no cemitério, pois para Ariès (1988, p. 

309) “… não era apenas o indivíduo que desaparecia, mas a sociedade que era 

atingida e que era preciso cicatrizar”1.  

 

Nos últimos anos temos assistido à despersonalização e, consequente 

desumanização no processo de cuidar a pessoa/família em fim de vida. Assim, como 

resposta a este comportamento social, e dada a premência de o inverter, na década 

de 60 surgiu, em Inglaterra, um movimento que veio desenvolver o conceito de 
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cuidados paliativos e do qual foram pioneiras mulheres como Cicely Saunders, e, um 

pouco mais tarde, nos EUA, Elisabeth Kübler-Ross.  

 

Decorrente destes movimentos em prol do doente (pessoa/família) em fim de vida, 

surge o movimento “hospice” que se expandiu por vários países da Europa. Este 

contexto foi o promotor do desenvolvimento científico e tecnológico direccionado para 

o controlo dos sintomas conducente ao bem-estar do doente (pessoa/família) em fim 

de vida, possibilitando aos profissionais de saúde as ferramentas adequadas a uma 

intervenção mais eficaz e eficiente, tendo como parceira do cuidado a família, 

deixando, progressivamente, de lado a atitude de desânimo de «não há mais nada a 

fazer».  

 

Neste sentido, em 1988, foi criada a Associação Europeia de Cuidados Paliativos 

(EAPC), dando corpo à expansão do movimento dos cuidados paliativos à Europa, 

tendo sido realizado o primeiro congresso de cuidados paliativos em 1990, em Paris. 

Já em 1991 assiste-se à criação da Sociedade Francesa de Acompanhamento de 

Cuidados Paliativos (SFACP), e, em 1992, à União das Associações de Cuidados 

Paliativos (UNASP). 

 

Também em Portugal foi criada a Associação Portuguesa de Cuidados PaliativosI em 

21 de Julho de 1995, com a designação de Associação Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP), conforme Diário da República, III Série, N.º 223, de 26 de 

Setembro de 1995. A criação da ANCP partiu da necessidade e da obrigação que 

                                                 
I Htt://www.apcp.com.pt 
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algumas pessoas sentiram de promover e desenvolver a área dos cuidados paliativos 

em Portugal, dada a sua experiência nesta área, pois, na sua maioria trabalhavam na 

Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto Português de Oncologia do Porto. Daí 

decidirem reunir profissionais de diferentes áreas, com um interesse comum no 

âmbito dos Cuidados Paliativos. 

 

Em 2002, a OMS define Cuidados Paliativos como uma abordagem que visa melhorar 

a qualidade de vida dos doentes e das famílias, que enfrentam problemas decorrentes 

de uma doença incurável e/ou com prognóstico limitado, através da prevenção e alívio 

do sofrimento, com recurso à identificação precoce e tratamento rigoroso dos 

problemas não só físicos, mas também dos psicossociais e espirituais.  

 

Com este propósito, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (2007),II define 

os cuidados paliativos “como uma resposta activa aos problemas decorrentes da 

doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que 

ela gera e de proporcionar a máxima qualidade de vida possível a estes doentes e 

suas famílias. São cuidados de saúde activos, rigorosos, que combinam ciência e 

humanismo”2. 

 

Também a Direcção Geral de Saúde (2004, p.4) encara os cuidados paliativos como 

uma resposta imperativa para o doente em fim de vida, quando afirma que “cuidados 

paliativos constituem uma resposta organizada à necessidade de tratar, cuidar e 

apoiar activamente os doentes na fase final da vida”. Ainda define cuidados paliativos 

                                                 
II http://www.apcp.com.pt/index.php?n=cuidados‐paliativos&cod=798subcat=79 
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como: “Cuidados prestados a doentes em situação de intenso sofrimento, decorrente 

de doença incurável em fase avançada e rapidamente progressiva, com o principal 

objectivo de promover, tanto quanto possível e até ao fim, o seu bem-estar e 

qualidade de vida. Os cuidados paliativos são cuidados activos, coordenados e 

globais, que incluem o apoio à família, prestados por equipas e unidades específicas 

de cuidados paliativos, em internamento ou no domicílio, segundo níveis de 

diferenciação”20. 

 

De facto, a evolução e as transformações políticas e sociais ocorridas nas últimas 

décadas, levaram a mudanças significativas, tanto na vida pública, como privada, da 

população actual. A mudança é a palavra de ordem dos nossos dias, pelo que nada 

ou ninguém se pode considerar imune aos seus efeitos. A saúde não é excepção, e 

as alterações dos sistemas de saúde e a evolução da medicina são prova disso. 

 

Os avanços científicos e tecnológicos do último século (séc. XX) têm-se feito sentir na 

área das ciências da saúde com repercussões no aumento da esperança de vida, e 

por conseguinte na longevidade, com o aparecimento de doenças crónicas e 

degenerativas e, ainda, na diminuição da incidência de doença infecciosa, pois o 

fenómeno da cura foi-se impondo no âmbito da maioria das doenças agudas. Esta 

situação é inerente ao mundo ocidentalizado, reflectindo-se por consequência em 

Portugal. Aliás, Neto (2006) refere que a morte acontece cada vez mais no final de 

uma doença crónica evolutiva e de duração mais prolongada. 
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Segundo a European Community Health Indicators (ECHI, [s.d]), tem-se vindo a 

observar um aumento da prevalência de doenças crónicas na população dos países 

da União Europeia. Deste modo, dados relativos ao ano de 2006, indicam que 31.4% 

da população europeia pode ser detentora de doença crónica, nomeadamente SIDA, 

doenças neurodegenerativas e neoplasias. Os avanços da medicina vieram diminuir a 

incidência de doença infecciosa, pois o fenómeno da cura foi-se impondo no âmbito 

da maioria das doenças agudas.  

 

De facto, segundo o The World Factbook (Central Intelligence Agency (CIA) ), de 

acordo com dados relativos ao ano de 2009, a esperança média de vida actual, nos 

países da União Europeia (UE), é de 78.67 anos. Em Portugal, a esperança de vida 

também tem vindo a aumentar. Segundo a Direcção Geral de Saúde (2007), a 

esperança de vida à nascença é de 78,5 anos – 75,2 para os homens e 81,6 para as 

mulheres. 

 

Também a OMS considera os cuidados paliativos como uma prioridade da política de 

saúde, recomendando uma abordagem programada e planificada, com apoio global 

aos múltiplos problemas dos doentes na fase avançada da doença e no final da vida. 

 

Neste sentido, referenciando a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

(2007),III “… estamos a falar de um grupo vastíssimo de pessoas – dezenas de milhar, 

seguramente –, e de um problema que atinge praticamente todas as famílias 

                                                 
III http://www.apcp.com.pt/index.php?n=cuidados‐paliativos&cod=798subcat=79 
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portuguesas”. Pois segundo aquela associação “não são apenas os idosos que 

carecem destes cuidados – o problema da doença terminal atravessa todas as faixas 

etárias, incluindo a infância”. Bem como não são só “os doentes de cancro avançado 

que carecem destes cuidados, os doentes de SIDA em estádio avançado, os doentes 

com as chamadas insuficiências de órgão avançadas (cardíaca, respiratória, hepática, 

renal), os doentes com doenças neurológicas degenerativas e graves, os doentes 

com demências em estádio muito avançado. … Os cuidados paliativos são prestados 

com base nas necessidades dos doentes e famílias e não com base no seu 

diagnóstico”2.  

 

Deste modo os cuidados paliativos têm vindo a evoluir progressivamente, sendo hoje 

em dia considerados como um direito humano. Pelo que estão legislados, 

considerando-se que assentam em 5 “pilares” fundamentais, de acordo com Twycross 

(2003) e PNCP (2004): 

• Controle de sintomas; 

• Apoio à família; 

• Comunicação adequada; 

• Trabalho de Equipa; 

• Apoio à família no luto. 

 

Estes “pilares” reflectem, não só a componente sentimental e afectiva inerente aos 

cuidados paliativos, como também o rigor, ciência e qualidade por que se regem os 

mesmos.  
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Sendo que estes aspectos são cruciais à intervenção adequada em cuidados 

paliativos ao doente (pessoa/família) em fim de vida. Assim, é fundamental que os 

profissionais de saúde tenham formação e treino rigoroso e adequado nesta área de 

cuidados de saúde em fim de vida, permitindo desta forma morrer com dignidade, 

quer nas unidades de internamento em Cuidados Paliativos, quer no domicílio.  

 

Há ainda a salientar que é premente o apoio no luto. Para Barbosa (2006, p.385) 

“uma das tarefas importantes das equipas de cuidados paliativos é a de evitar 

desenvolvimentos para luto complicado ou (psico)patológico”5. 

 

O Plano Nacional de Saúde 2004 – 2010 identifica os cuidados paliativos como uma 

área prioritária de intervenção, tendo sido aprovado o Programa Nacional de 

Cuidados Paliativos em 15 de Junho de 2004. 

 

Constam deste Programa de Cuidados Paliativos (2004) três definições que 

consideramos importantes no âmbito deste estudo, principalmente a distinção entre 

Acção Paliativa e Cuidados Paliativos e a Futilidade Diagnóstica e Terapêutica, por 

ser fundamental na boa prática de cuidados paliativos: 

 

Acção Paliativa 

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 tanto no âmbito da 
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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. 

 

Cuidados Paliativos 

Cuidados prestados a doentes em situação de intenso sofrimento, decorrente de 

doença incurável em fase avançada e rapidamente progressiva, com o principal 

objectivo de promover, tanto quanto possível e até ao fim, o seu bem-estar e 

qualidade de vida. Os cuidados paliativos são cuidados activos, coordenados e 

globais, que incluem o apoio à família, prestados por equipas e unidades específicas 

de cuidados paliativos, em internamento ou no domicílio, segundo níveis de 

diferenciação. 

 

Futilidade Diagnóstica e Terapêutica 

Procedimentos diagnósticos e terapêuticos que são desadequados e inúteis face à 

situação evolutiva e irreversível da doença e que podem causar sofrimento acrescido 

ao doente e à família. 

 

Ainda ao abrigo do presente Programa, os cuidados paliativos devem ser planeados, 

em função dos seguintes níveis de diferenciação: 

 

Acção Paliativa 

1. Representa o nível básico de paliação e corresponde à prestação de acções 

paliativas sem o recurso a equipas ou estruturas diferenciadas. 
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2. Pode e deve ser prestada quer em regime de internamento, quer em regime 

domiciliário, no âmbito da Rede Hospitalar, da Rede de Centros de Saúde ou da Rede 

de Cuidados Continuados. 

 

Cuidados Paliativos de Nível I 

1. São prestados por equipas com formação diferenciada em cuidados paliativos. 

2. Estruturam-se através de equipas móveis que não dispõem de estrutura de 

internamento próprio mas de espaço físico para sediar a sua actividade. 

3. Podem ser prestados quer em regime de internamento, quer em regime 

domiciliário. 

4. Podem ser limitados à função de aconselhamento diferenciado. 

 

Cuidados Paliativos de Nível II 

1. São prestados em unidades de internamento próprio ou no domicílio, por 

equipas diferenciadas que prestam directamente os cuidados paliativos e que 

garantem disponibilidade e apoio durante 24 horas. 

2. São prestados por equipas multidisciplinares com formação diferenciada em 

cuidados paliativos e que, para além de médicos e enfermeiros, incluem técnicos 

indispensáveis à prestação de um apoio global, nomeadamente nas áreas social, 

psicológica e espiritual. 

 

Cuidados Paliativos de Nível III 

Reúnem as condições e capacidades próprias dos Cuidados Paliativos de Nível II 

acrescidas das seguintes características: 
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a) Desenvolvem programas estruturados e regulares de formação 

especializada em cuidados paliativos; 

b) Desenvolvem actividade regular de investigação em cuidados paliativos; 

c) Possuem equipas multidisciplinares alargadas, com capacidade para 

responder a situações de elevada exigência e complexidade em matéria de cuidados 

paliativos, assumindo-se como unidades de referência20. 

 

Assim, hoje em dia, os cuidados paliativos são reconhecidos como uma vertente 

essencial dos cuidados de saúde e uma necessidade em termos de saúde pública, 

como um imperativo ético que promove os direitos fundamentais das pessoas, e 

simultaneamente, como uma obrigação social. Segundo Neto (2004), os cuidados 

paliativos exigem uma intervenção rigorosa nos cuidados de saúde, em que se 

utilizam ferramentas científicas integrando o sistema de saúde, não devendo existir à 

margem do mesmo. 

 

Em suma, os cuidados paliativos têm como objectivo prevenir e aliviar o sofrimento e 

proporcionar a melhor qualidade de vida possível aos doentes e famílias, 

independentemente da fase da doença ou da necessidade de outras terapêuticas, 

num profundo respeito pela pessoa humana e pela sua dignidade.  

  

Segundo Twycross (2003, p17) “Os cuidados paliativos: dirigem-se mais ao doente 

que à doença; aceitam a morte, mas também melhoram a vida; constituem uma 

aliança entre o doente e os prestadores de cuidados; preocupam-se mais com a 
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reconciliação do que com a cura. Os cuidados paliativos não apressam nem protelam 

intencionalmente a morte”63. 

 

A terapêutica paliativa inicia-se quando a terapêutica curativa deixa de ter sentido, 

estando associada a uma intervenção interdisciplinar que não tendo o objectivo de 

antecipar a morte nem de prolongar a vida, está voltada para o controle dos sintomas 

(tais como dor, fadiga, dispneia) e preservação da qualidade de vida do paciente e da 

família, para que vivam tão activamente quanto possível essa etapa da vida.  

 

Daí Tejada (2009, p. 2) afirmar que “Los cuidados paliativos se entienden como la 

asistencia total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un equipo 

interdisciplinario cuando la expectativa no es la curación. Su meta fundamental es dar 

calidad de vida al paciente y su familia, sin intentar alargar la supervivencia ni 

acortarla específicamente, debiéndose atender las necesidades físicas, psicológicas, 

sociales y espirituales fundamentalmente”IV. 

 

Sendo assim os cuidados paliativos não se iniciam simplesmente quando o 

tratamento médico falhou, antes, são partes de uma abordagem altamente 

especializada para ajudar as pessoas a viver e a enfrentar o final de vida da melhor 

forma possível. Segundo Sales (2008) exigem um conhecimento considerável, não 

somente médico, mas também sobre a abordagem da condição humana, o que exige 

muita energia e dedicação.  

                                                 
IV Os cuidados paliativos consideram‐se como uma assistência total, activa e continua aos doentes e famílias por uma equipa 
interdisciplinar, quando não há expectativa de cura. A sua meta fundamental é proporcionar qualidade de vida ao doente e 
família sem tentar alargar ou encurtar o tempo de sobrevivência, devem dedicar‐se a intervir nas necessidades físicas, sociais, 
psicológicas e espirituais essenciais ao doente. Tejada D., Ruíz D. (2009, p.2) disponível em www.um.es/eglobal/. 
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2.2 - O Sofrimento em Cuidados Paliativos 

 
A doença é uma fonte de sofrimento, senão a fonte mais comum, como refere Serrão 

(1995), pelo menos a mais evidente, não só porque pode provocar dor, mas também 

porque pode provocar alteração da integridade da Pessoa. 

 

De acordo com Gameiro (2000; p.21) “ O sofrimento é uma experiência inevitável do 

ser humano «consciente de si» e confrontado com a sua condição de vulnerabilidade 

e finitude”25. 

 

Também, segundo a opinião de Strang et al (2004), embora exista a tradição em 

associar a dor ao sofrimento, as ciências sociais convidam a um olhar este último 

como advindo, também, de outras condições que não apenas os sintomas dolorosos. 

 

Já Cassel (1999) define o sofrimento como um estado de aflição grave associado a 

factos que ameaçam a integridade da pessoa, e ainda considera que o alívio deste 

sofrimento é a grande missão dos profissionais de saúde que acompanham a pessoa 

doente. Para McIntyre (1995, p. 23) o sofrimento “é um estado de desconforto que 

envolve uma perda ou uma ameaça de perda de nível de identidade e integridade do 

indivíduo e uma alteração da sua percepção perante o futuro”35, mostrando que de 

facto a realidade do sofrimento é individual e pessoal, sendo a perda, a qualquer que 

seja o seu nível, sempre geradora de sofrimento. O grau de subjectividade é que varia 

de pessoa para pessoa. 
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Sendo assim, a dor e o sofrimento são termos muitas vezes utilizados como 

sinónimos, e embora sejam diferentes, são entidades psicológicas muito próximas, de 

acordo com Gameiro (2000). 

 

Para Pacheco (2004, p.61) a dor é “em regra geral utilizado como sensação física, 

enquanto que o sofrimento é normalmente considerado como de natureza 

psicológica”46. Ainda a mesma autora considera que a dor e o sofrimento são 

experiências inevitáveis na vida de todos nós. 

 

Também Lourenço Marques (APCP; 2007) refere que “Quando o sofrimento é grande, 

particularmente na ausência de cuidados, o que o doente pede é ajuda, porque existe 

a consciência muito viva de que a medicina pode ter um efeito benéfico sobre as 

causas desse sofrimento, aliviando-o”2. 

 

Assim quando alguém adoece, os sentimentos negativos podem exacerbar o 

sofrimento, principalmente o sofrimento do doente em fim de vida e na família, o qual 

é, muitas vezes, difícil e complexo de avaliar, pois para além de se manifestar como 

problemas sociais, psicológicos, religiosos e culturais, podem também ser agravados 

pela presença de outros sintomas físicos, tais como a dor. Para Twycross (2003, p. 

83) a dor “é aquilo a que o paciente chama sofrimento”63. 

 

Consequentemente sofrer, não é algo meramente físico, mas abrange o ser humano 

na sua totalidade, provocando um desequilíbrio no seu Eu, e necessariamente na sua 

dimensão espiritu 
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Cada sintoma ou problema que o doente e/ou cuidador vive é interpretado de maneira 

diferente, dependendo da experiência de cada um e da forma como surge, 

constituindo uma ameaça à sua integridade para Gameiro (2000, p.36) “Sofrer é viver 

o impacto de um mal-estar biopsicossocial intenso, … vive-se essa experiencia como 

uma alteração de nós mesmos, os nossos projectos são contrariados, … somos 

confrontados com os nossos limites”25. 

 

O tratamento da dor e de outros sintomas físicos são geralmente os primeiros a ser 

controlados porque não é possível abordar os aspectos psicológicos quando o doente 

apresenta dor não controlada ou outros sintomas físicos. Também os aspectos 

religiosos e culturais podem ser uma fonte de sofrimento. Assim todos os doentes 

com doença terminal vivenciam algum problema existencial ou espiritual, que na 

presença de uma dor ou outro sintoma físico não controlado, pode não ser dito e 

ouvido. Ressalta-se, assim, a importância de viabilizar medidas que aliviem não 

apenas a dor física, vivenciada pelo doente e familiares e que originam um grande 

sofrimento. Segundo Neto (2004) aquilo que causa sofrimento num doente não tem 

que causar sofrimento noutro. Neste sentido o termo dor total foi proposto por Cecily 

Saunders, em 1964, abrangendo, além da dor física, a dor emocional, social e 

espiritual. A mesma autora, posteriormente, agrega ao referido conceito a dor 

financeira, a interpessoal e a dor da família. 

 

Para aliviar o sofrimento é preciso entendê-lo tendo por base não só a sua definição, 

mas também os seus elementos. A aplicabilidade dos cuidados paliativos, 

obviamente, inicia-se na prevenção e tratamento das causas do sofrimento. Estas 
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podem ser agrupadas de acordo com a sua origem física, psicossocial, cultural ou 

espiritual. Nos doentes em fim de vida, o sofrimento pode resultar de uma ou de 

várias causas. Assim Brandão (2005) utiliza o termo Sofrimento Total para descrever 

a soma dos factores responsáveis pelo mesmo, sendo os vários aspectos do 

sofrimento interdependentes. Entretanto, a dor pode ser causada ou agravada por 

outros sintomas tais como os psicológicos e os espirituais. A falta de tratamento ou a 

não resolução também podem causar ou exacerbar esses sintomas.  

 

Neste contexto, compreender e aliviar o sofrimento humano são entendidos como 

elementos fundamentais do cuidar, constituindo-se um dever ético para os 

enfermeiros. Cuidar de alguém que está prestes a morrer é cuidar de um ser humano 

vivo, numa situação especial, na fase final da sua vida. Segundo Oliveira (1999, 

p.255) “O morrer e a morte são agora, e cada vez mais o território do «profissional», 

seja médico, enfermeiro, padre ou outro”43. Na mesma linha de pensamento, Neto 

(2004, p.23) refere que em cuidados paliativos há um esforço “na resposta ao 

sofrimento gerado pela vivência da doença terminal… é desejável, por um lado 

esgotar os meios técnicos de intervenção no sofrimento humano mas por outro lado, 

como seres humanos, como profissionais de saúde, não detemos o poder absoluto 

sobre as opções e atitudes de terceiros”39.  

 

Se os cuidados paliativos intervêm no sofrimento associado à doença terminal, 

devemos tentar perceber quais as causas mais frequentes de sofrimento nos doentes 

em final de vida que, de acordo com Krikorian, (2008), Gameiro, (2000) Cassel, 

(1999) e Brandão (2005), são: 
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• Sintomas físicos mal controlados: dor, dispneia, anorexia, astenia, insónia; 

• Sintomas psicológicos: ansiedade e medo, depressão, medo da morte, 

alterações da auto-imagem, perda de autonomia e sobrecarga de terceiros, 

medo do abandono, perdas de papéis sociais e estatuto; 

• Problemas existenciais e/ou espirituais: perda de dignidade, culpa, 

isolamento social, perda do sentido da vida, saúde espiritual “pobre”. 

 

Não devemos esquecer que o aumento da debilidade física, no doente terminal, 

conduz a uma maior vulnerabilidade emocional, sentindo necessidade de exprimir as 

suas preocupações e as emoções, sendo talvez o medo da dor e do sofrimento o que 

mais o aflige. Este facto é confirmado por muitos profissionais de saúde e existe uma 

extensa bibliografia que o confirma, refere Wall citado por Pacheco (2004, p. 61) “Não 

é tanto a morte, mas o medo da dor que a precede, que aterroriza a maior parte das 

pessoas”46. 

 

Quando falamos de necessidades espirituais surgem com frequência dúvidas 

relacionadas com o sentido da vida e da morte. O doente pode sentir necessidade de 

falar com alguém representante da sua religião, pois há a necessidade de encontrar 

um sentido para a vida juntamente com a fé. Segundo Neto (2004, p. 30) “o que 

destrói o Homem não é o sofrimento, é o sofrimento sem sentido”. Mas esta procura 

de Fé, não tem que ser obrigatoriamente em Deus, mas sim alguma coisa que nos faz 

acreditar em algo que transcende a vida. Ainda segundo Neto (2004, p.30), não 

devemos confundir espiritualidade com religião “embora a prática da segunda pode 

integrar a primeira”39 



Hipodermoclise uma Forma de Dignificar a Vida na prestação de Cuidados no Domicilio 

36 
 

Podemos reafirmar que, se estes sintomas psicológicos e espirituais não forem 

identificados, podem exacerbar outros sintomas físicos. Por isso é fundamental traçar 

um plano de cuidados individualizado que vá ao encontro das necessidades básicas 

fundamentais identificadas e validadas como doente/família, ou seja, uma prática 

rigorosa de cuidados paliativos. 

 

Se o doente, durante a sua fase de fim de vida, sofreu, teve dor, se os sintomas foram 

mal controlados, o trauma dessa experiência acompanhará os familiares no seu 

percurso de vida, possivelmente com repercussões em experiências futuras. Ao 

contrário, se o processo de finitude ocorrer de forma digna, com o sofrimento 

controlado para o doente, certamente a família ficará confortada e enfrentará com 

mais tranquilidade futuras situações que algum dos seus membros possa 

experimentar. Conforme refere Barbosa (2006) “o sofrimento não é um sintoma nem 

um diagnóstico, mas uma experiencia humana muito complexa. A dicotomia 

corpo/mente é um obstáculo para o alívio do sofrimento”5. 

 

Ainda Krikorian (2008; p.262) alega que “Los Cuidados Paliativos son los que 

tradicionalmente se ha encargado del manejo del sufrimiento en los pacientes con 

enfermedades avanzadas y/o progresivas, dado que acogen un modelo bio-psico-

social y espiritual, permitiendo la integralidad y la interdisciplinariedad en el proceso 

de evaluación e intervención”V. 

 

                                                 
V “Os cuidados paliativos são os que tradicionalmente se encarregam da avaliação do sofrimento em doentes com doenças 

avançadas e/ou progressivas, dado que recorrem a um modelo biopsicosocial e espiritual permitindo uma interligação no 

processo de avaliação e intervenção” (Krikorian, 2008; p.262).  



Hipodermoclise uma Forma de Dignificar a Vida na prestação de Cuidados no Domicilio 

37 
 

Para minorar a dor, o sofrimento e/ou outros sintomas, é fundamental uma avaliação 

rigorosa e correcta da situação do doente em fim de vida e cuidadores, através duma 

colheita de dados por entrevista e observação. É fundamental ter em atenção a 

comunicação verbal e não verbal, e a percepção que o doente e família têm da 

doença, a avaliação de sintomas, recorrendo, se necessário, ao uso de escalas (por 

exemplo a ESAS – Edmonton Sistem Assessment Scale). A este propósito, Neto 

(2004, p.32) reforça que “a prática de cuidados paliativos advoga uma intervenção 

sistematizada no sofrimento dos doentes terminais, por forma a minorá-lo, se 

possível, suportável e gerador de crescimento pessoal”39. Daí ser fundamental que os 

profissionais de saúde que intervenham em cuidados paliativos o façam no sentido de 

minorar o sofrimento, promover qualidade de vida dos doentes e família e permitir um 

final de vida com dignidade.  

 

Nesta linha de pensamento, a definição de cuidados paliativos da SFAP, citada por 

Saunders (2000, p. 5), refere que “… aqueles que prestam cuidados procuram evitar 

as investigações e os tratamentos despropositados. Recusam-se a provocar 

intencionalmente a morte. Esforçam-se por preservar a melhor qualidade de vida 

possível até à morte”60. 

  

Quando pensamos em minorar o sofrimento temos como intuito melhorar a qualidade 

de vida e proporcionar uma morte digna.  

 

Segundo Neto (2005), há uma relação inversa na diferença entre as expectativas de 

um indivíduo e a percepção que ele tem da mesma, sendo que quanto mais pequena 
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for essa diferença, melhor será a qualidade de vida. Mais uma vez cabe-nos a nós, 

equipa de saúde, gerir estas expectativas, centrando-nos numa informação 

adequada, centrada no indivíduo e na família. Assim, ao falarmos de qualidade de 

vida temos que ter em consideração os aspectos físicos, psicológicos, espirituais, 

culturais e sociais próprios de cada pessoa. Para o que só uma avaliação correcta e 

frequente pressupõe atingir este objectivo, conforme o preconizado pela OMS (2004), 

a DGS (2004), e a APCP (2007) quando consideram que os cuidados paliativos visam 

a promoção da máxima qualidade de vida. 
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3 – CUIDAR EM CUIDADOS PALIATIVOS 
 

“O cuidado não é somente um meio pelo qual se procura curar uma doença, reparar algum 

traumatismo ou alteração da vida, devolver a saúde, mesmo quando ela é considerada como ausência 

de doença ou de problema. Ele é uma característica fundamental da nossa existência, exigida em toda 

a actividade” 31Honoré (2004, p.153).   

 
 
3.1 – Cuidar o doente em fim de vida 

 

O cuidar é a base de todo o processo de intervenção de enfermagem. A definição de 

“cuidar” abrange a prestação atenciosa e continuada de forma holística da pessoa 

doente, realçando desta maneira o direito à sua dignidade e qualidade de vida. Para 

Cerqueira (2004, p. 52) “se o nosso dever é cuidar, só elevando a nossa solicitude 

acima dos deveres nós cuidamos”17. 

 

Cuidar é uma prática universal comum a todos, desde que existe vida existem 

cuidados porque é preciso tomar conta da vida para que ela permaneça. 

 

Foi Florence Nightingale, a precursora da enfermagem moderna, no século XIX, quem 

primeiro focou o cuidar como sendo um acto rodeado de humanidade e profundidade, 

sentindo uma enorme necessidade de criar uma profissão virada para cuidar de 

pessoas. Pelo que o enfermeiro deve criar metodologias de intervenção que 

conduzam à prestação de cuidados de qualidade, reunindo todas as competências 

adequadas para interagir de forma eficaz com o doente e familiares, de modo a que 
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estes depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, 

contribuindo e participando activamente nestes. 

 

O cuidado ao doente em fim de vida é hoje em dia de uma pertinência crucial, 

abrangendo um manancial de aspectos de ordem social, ética e moral. Assim, de 

acordo com Cerqueira (2004; p. 24), os cuidados paliativos podem ser considerados 

uma evolução do cuidar, pois permitem-nos reconhecer que “(…) quando as metas do 

curar estão exaustas, as metas do cuidar devem ser reforçadas”17. 

 

Dada a diversidade do ser humano, o processo de fim de vida não é vivido da mesma 

forma por todos os doentes (doente/família); cada pessoa detém a sua 

individualidade, os seus valores, as suas crenças, a sua história de vida. A propósito, 

Moreira (2001, p.37) afirma que “a vivência desta experiência é singular a cada 

pessoa, pois como ser único e irrepetível que é o ser humano, ele vai enfrentar esta 

situação de acordo com o estado físico e emocional, idade, valores, crenças e 

expectativas de vida e com o contexto familiar e sociocultural em que está inserido”38.  

 

Sendo o cuidar fundamental à nossa realização como pessoas, não deixa também de 

ser um facto a necessidade, sentida, de cuidarmos de nós próprios ou de sermos 

cuidados por outros, pois a Pessoa ao longo do seu ciclo de vida precisa de cuidados 

que podem ser espirituais, fisiológicos, psicológicos ou sociais. 

 

A propósito, Collière (1999, p.25) refere que “cuidar é um acto individual que se presta 

a si mesmo quando se tem autonomia mas é igualmente um acto de reciprocidade 
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que se presta a toda a pessoa que temporariamente ou definitivamente tem 

necessidade de ajuda para assumir as suas necessidades vitais”18. Ainda nesta linha 

de pensamento, Hesbeen (2004, p.102) afirma que “cuidar neste mundo exige que 

cuidemos desde o primeiro instante de nós próprios. Cuidar é uma arte difícil, porque 

tem a ver com a incerteza do ser, a sua fragilidade e a sua diversidade”30. 

 

Assim, no acto de cuidar na saúde, a Pessoa deve ser entendida como ser único com 

características e necessidades próprias, reconhecida na sua individualidade e na sua 

unicidade face à doença, tendo como base os seus valores, reconhecendo-a como 

diferente, e revelando o desejo de a ajudar, de lhe ser útil e de lhe aliviar o sofrimento. 

Neste mesmo contexto, Hesbeen (2000, p.17) define o cuidador como o “ser 

prestador de cuidados ao qual se exige, fundamentalmente, um espírito profundo e 

genuinamente humano, manifestado pela preocupação com o respeito pelo outro, e 

pelas acções pensadas e criadas por uma determinada pessoa”29.     

 

Sendo o cuidar na saúde a verdadeira essência de enfermagem, este valor obriga a 

defesa da autonomia e bem-estar da Pessoa que é cuidada. De acordo com esta 

premissa, considerarmos que a enfermagem tem dois tipos de função dentro da 

equipa de saúde interdisciplinar: a autónoma e a interdependente. Isto de forma a 

garantir a promoção da saúde, a prevenção da doença, o tratamento, o controle 

sintomático, o apoio à família, a comunicação adequada, ou seja, satisfazendo as 

necessidades humanas fundamentais, sobretudo no que concerne ao processo de fim 

de vida. 
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Ao descrever o aperfeiçoamento dos cuidados de enfermagem, Collière (1999) refere 

que estes têm como finalidade participar em tudo o que pode promover e desenvolver 

a saúde e o que faz viver as pessoas e os grupos, diferenciando também, que noutras 

épocas eram designados por “cuidados a doentes” e “cuidados técnicos”.  

 

O verdadeiro acto de cuidar não implica valorizar a ciência em detrimento da técnica e 

vice-versa, pelo contrário, implica a sua associação de cuidados globais à pessoa, 

valorizando cada uma das suas necessidades do doente, incluindo aquelas para as 

quais se torna necessário a intervenção técnica. Para Pacheco (2004 p. 34). 

“…devem ser sempre consideradas as duas categorias do cuidar – a competência 

técnica e a sensibilidade afectiva – que não podem, nem devem, existir 

separadamente”46. 

 

Assim, os cuidados paliativos têm como finalidade a prevenção e o alívio do 

sofrimento, destinando-se a manter e a melhorar o bem-estar dos doentes, 

contribuindo, assim, para a dignificação do processo da pessoa em fim de vida. Daí o 

podermos considerar que, ao intervirmos na área dos cuidados paliativos, nos 

encontrarmos no “coração” da natureza dos cuidados de enfermagem: o cuidar no 

sentido de promover a vida. 

 

É cada vez mais difícil perceber, com exactidão, quem são os doentes de cuidados 

paliativos. Actualmente, considera-se que os destinatários dos cuidados paliativos são 

os doentes com patologia incurável e avançada que, embora grave, debilitante e sem 

possibilidade de cura provoca um tal sofrimento ao doente e/ou sua família que 
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justifica a necessidade de intervenção de cuidados paliativos (Neto, 2006). Nesta 

linha de pensamento, ainda Neto (2006, p. 30) salienta que “ (…) a oferta de cuidados 

paliativos faz-se com base no tipo de necessidades (elevado sofrimento associado a 

doença) e não apenas nos diagnósticos”40. 

 

Também o Programa Nacional de Cuidados Paliativos (2004) refere que “Os cuidados 

paliativos não são determinados pelo diagnóstico mas pela situação e necessidades 

do doente”20. 

 

Desta forma, as pessoas com doenças oncológicas, neurológicas degenerativas, 

SIDA, e com insuficiências avançadas de um ou mais órgãos, são exemplos de 

doentes para quem a cura nem sempre é uma realidade, devendo por isso o seu 

sofrimento e perda de autonomia ser assistido, até ao final do seu percurso de vida, 

por uma equipa de cuidados paliativos, pois segundo APCP (2007) “Os cuidados 

paliativos pretendem ajudar os doentes terminais a viver tão activamente quanto 

possível até à sua morte (e este período pode ser de semanas, meses ou algumas 

vezes anos), sendo profundamente rigorosos, científicos e ao mesmo tempo criativos 

nas suas intervenções”2.  

 

Torna-se oportuno referir que doente terminal é aquele que apresenta doença 

avançada incurável e evolutiva, com necessidades de cuidados de saúde, pelo 

sofrimento associado, e que tem, em média, uma sobre vida de 3 a 6 meses. Assim, 

os doentes agónicos são aqueles que, previsivelmente, pelos sintomas que 

apresentam, estão a atingir o final do ciclo de vida. 
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Segundo Tejadas  (2009, p. 2), “Entendemos como paciente en situación terminal a 

quien presenta una enfermedad avanzada progresiva e incurable, sin posibilidades de 

respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado (generalmente 

inferior a 6 meses), con presencia de síntomas multifactoriales intensos y cambiantes, 

con impacto emocional en la persona, familiares y grupos sociales y con necesidad de 

atención integral”VI. 

Neste sentido consideramos que os enfermeiros são os profissionais de saúde que, 

por manterem uma relação mais próxima com os seus doentes, auferem da 

possibilidade de contribuírem para uma melhor qualidade de vida. Conforme nos 

relata Hennezel (2000, p. 126), a prestação de cuidados de saúde é “uma missão de 

compromisso e de amor, é uma missão eminentemente humana”28 e visa aliviar o 

sofrimento da pessoa e família, escutar as suas necessidades e respeitar o tempo 

que lhe resta viver sem o alongar nem o encurtar.  

Deste modo os cuidados paliativos têm como objectivo proporcionar apoio e cuidado 

às pessoas nas últimas fases da sua doença, de modo a tornarem a vida que resta 

tão suportável, confortável e significativa quanto possível, tanto para o doente como 

para a família. De acordo com Barbosa (2006, p.47) “…os cuidados paliativos dão 

resposta às necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais e se necessário 

prolongam-se no acompanhamento do luto da família. Destinam-se ao doente (não à 

doença) e sua família e o seu objectivo é proporcionarem apoio e cuidados aos 

                                                 
VI Tejadas Dominguez et al (2009) – Sevilha. Entendemos como paciente em fase terminal aquele que apresenta uma doença 
avançada progressiva e incurável, sem possibilidade de resposta a tratamento específico, com um prognóstico de vida limitado 
(geralmente inferior a 6 meses) com presença de diversos sintomas que podem mudar, com grande impacto na pessoa, família e 
sociedade e com necessidade de atenção total. 
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doentes nas últimas fases da sua doença para que possam viver de modo tão activo e 

confortável quanto possível”5. 

 

Assim, uma abordagem com base nos princípios orientadores dos cuidados paliativos, 

e com apoio de uma equipa de saúde interdisciplinar, devidamente preparada, 

permite às pessoas morrerem no domicílio, se o desejarem, garantindo o bem-estar e 

a dignidade que lhe são devidas, como pessoa, em todas as suas vertentes. 

 

Neste sentido, na assistência aos doentes em fim de vida e família, deve ser permitido 

que expressem os seus sentimentos, valorizando-os e identificando, por meio das 

suas percepções, as áreas potencialmente problemáticas.  

 

Para Feytor Pinto (2004, p. 29), o doente terminal tem direitos e deve ser encarado 

com respeito, “Tem o direito de ser tratado até ao fim, o direito a manter um 

sentimento de esperança, o direito a participar nas decisões sobre os cuidados a 

prestar-lhe, o direito a morrer em paz e com dignidade. O direito a não ter dor 

(cuidados paliativos) e a ter os cuidados adequados, o direito a não morrer só e 

receber a ajuda da família, o direito à privacidade e a não ser julgado pelas opções 

que venha a fazer: tudo isto são direitos humanos inalienáveis a aplicar a um doente 

na fase terminal”51. 
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3.2 - A família do doente em fim de vida 
“Quando a gente gosta  

Claro que a gente cuida” 

Caetano Veloso 

 
 

Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde anunciou que “A saúde no mundo 

está de regresso a casa”. O domicílio é, habitualmente, o local de eleição do doente 

(pessoa/família), sempre que possível, por ser este o seu habitat natural. Sendo por 

isso fundamental um bom apoio da equipa de saúde que intervém no domicílio, não 

esquecendo que é indispensável o envolvimento da família e/ou cuidador. Conforme 

Pacheco (2004; p135), “Os familiares e amigos têm um papel fundamental na vida de 

qualquer pessoa, facto que assume uma relevância especial no processo terminal de 

uma morte anunciada”46. 

 

Também Sapeta (1997) menciona que as famílias preferem ser elas a cuidar dos seus 

familiares e que os doentes terminais também preferem ser cuidados por elas.  

 

São múltiplas as concepções de família existentes, e optámos por focar a Canadian 

Palliative Care Association, segundo a qual a família é “(…) those closest to the 

patient in knowledge, care and affection” (Kristjanson e Aoun, 2004, p.360) VII, 

perspectivando-a enquanto unidade que envolve indivíduos que podem ou não estar 

relacionados através de laços de sangue, e, ainda, a de Clarke (1987, p. 20), para 

quem “a família é considerada como força de maior suporte em qualquer ambiente em 

que o individuo se encontra”. Na mesma linha de pensamento Ackerman, citado por 
                                                 
VII  “ Aqueles que estão próximos do doente, em conhecimento, cuidado e afeição” (cit in KRISTJANSON e AOUN, 
2004, p.360) 
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Augusto, et al (2005, p.39) “a família é a unidade básica do crescimento e 

experiencia, desempenho ou falha. È também a unidade básica da doença”3. 

 

Contudo, o conceito de família tem sofrido alterações ao longo do tempo. Mas se de 

facto o conceito de família mudou, se transformou ou se alargou, apenas exige de nós 

a flexibilidade de o acolher, de o reconhecer e de o proteger, com a mesma 

deferência com que as famílias aceitam a diversidade dos seus membros. A família é 

pois entendida como a mais directa e imediata fonte de apoio social ao indivíduo 

capaz de se auto-cuidar. Segundo Augusto, et al (2005, p.41) “A família é pois o 

suporte e lugar privilegiado para a pessoa carenciada…”3. 

 

De acordo com Rodríguez et al (2007), factores como “(…) atitudes, crenças, auto-

imagem, temperamento do doente (características da sua personalidade), o estilo de 

comunicação típico da família, a etapa evolutiva do ciclo vital em que se encontra este 

grupo (…) e as características do tratamento (tempo, complexidade, efeitos adversos, 

os gastos monetários que implica e o seu tempo de duração”55, influenciam a 

adaptação do doente e da família a este processo de doença. Estes factores poderão 

ou não facilitar a aproximação, presença e prestação de cuidados ao doente, por 

parte dos membros da família.  

 

Assistir alguém com uma doença progressiva e incurável é uma experiência que traz 

sempre sofrimento para as pessoas que mantêm um laço afectivo forte com o doente, 

nomeadamente, a família e outras pessoas significativas. Estes sofrem, com o 
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impacto do diagnóstico e com a vivência de todo o processo de fim de vida, onde 

desempenham um papel fundamental no apoio ao seu ente querido.   

 

A abordagem da família, em cuidados paliativos, inicia-se pela identificação adequada 

dos elementos que a constituem. Este facto é reforçado por Kristjanson et al (2004, 

p.361) quando afirma que, [Individuals] “may be neglected in the family care approach 

if their relationship to the patient is not understood and respected (…). Therefore, 

supportive palliative care to families begins with careful consideration of who 

constitutes the family”VIII. 

 

A família deve ser entendida como uma unidade global, na medida em que não 

existem famílias iguais, ela é muito mais do que a soma dos seus membros, mas 

também é menos que a soma. Cada família na sua singularidade possui fragilidades e 

potencialidades que devem ser tidas em conta pelos profissionais de saúde, pois a 

família é o núcleo fundamental do apoio ao doente, adquirindo uma relevância 

especial na atenção domiciliária. Pelo que a família requer medidas de ajuda e 

educação.  

 

É frequente que a família demonstre vontade de participar na prestação de cuidados, 

e perante esse facto, a família deve integrar a equipa de saúde como parceira no 

cuidar. Assim sendo, é necessário fornecer à família cuidadora os meios e recursos 

para que ela possa ter uma atitude interventiva, assegurando que esta participação 

                                                 
VIII [indivíduos] podem ser negligenciados na abordagem dos cuidados da família se a sua relação com esta não for 
compreendida e respeitada (…) desta forma, os cuidados paliativos de suporte à família começam com uma cuidadosa 
consideração acerca de quem são as pessoas que constituem a família” (2004, p.361).   
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contribui para diminuição da ansiedade e o estreitamento das relações afectivas do 

doente e família. 

 

Consideramos que cuidar no domicílio permite ao doente manter o seu papel social e 

familiar, dispor do seu tempo, não necessitando de mudar os seus hábitos na última 

etapa de vida, manter a sua intimidade e permanecer junto dos seus pertences e 

lembranças. 

  

Também o Ministério da Saúde reconhece a importância da prestação de cuidados à 

pessoa em fim de vida e através do Decreto-lei n.º 104/98, (p.1755), publicado no 

Diário da República n.º 93, de 21 de Abril, prevê que o enfermeiro, ao acompanhar o 

doente nas diferentes etapas da fase de fim de vida assuma o dever de:  

 

• Defender e promover o direito do doente à escolha do local e das pessoas que 

deseja o acompanhem na fase terminal da vida;  

• Respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda expressas pelo doente 

em fase terminal, pela família ou pessoas que lhe sejam próximas;  

• Respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte19.  

 

Os cuidados oferecidos pelos cuidadores informais contribuem para o bem-estar do 

doente, pois têm em conta os hábitos e costumes dos que os recebem. No entanto, é 

fundamental a identificação do cuidador principal, ou seja, aquele que tem capacidade 

de assegurar a maioria dos cuidados ao doente, de estabelecer com ele uma relação 

facilitadora do processo de cuidar. 
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Os cuidadores informais têm frequentemente preocupações e necessidades, das 

quais destacamos as de informação e de esclarecimento sobre a situação do doente 

e como melhor cuidar dele, assim como necessidade de apoio e suporte do 

profissional de saúde. Segundo Cerqueira (2004, p.61), “…a informação assume um 

papel fundamental, pelo que deve ser rigorosa, clara e simples, mas adequada aos 

factores socioculturais do doente paliativo e seu cuidador”17. 

 

De acordo com Pacheco (2004, p. 136) “…não é fácil para os familiares viver todo 

este período que antecede a morte de um ente muito querido, (…) A perspectiva da 

morte próxima (…) causa normalmente muito sofrimento nos familiares … agravado 

por uma série de medos e sentimentos que estes vão vivendo ao longo de todo o 

processo”46. Isto leva-nos a considerar que cuidar do doente em fim de vida, em casa, 

representa para os cuidadores enfrentar situações para as quais na maioria das 

vezes, não estão preparados.  

 

Desta forma Moreira (2001, p.47) refere que “as mudanças operadas na família e a 

necessidade de fazer face às solicitações que se lhe deparam, geram nesta 

necessidades que irão variar durante todo este percurso, desde o início da doença até 

depois da morte”38. Também as mudanças e as reacções da família perante a doença 

vão depender, entre outras circunstâncias, do papel e função do elemento doente, 

pois é diferente se adoecer a mãe, o pai ou o filho. Assim sendo, os membros da 

família sofrerão um processo de adaptação em função do papel desempenhado pelo 

doente no seio da família. 
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Na sociedade actual, a morte, ao ser considerada um tabu, acaba por também ser 

experienciada pela família como tal. De facto, muitas vezes não se fala na morte até 

que ela seja um acontecimento. Como consequência, quando esta é uma realidade, 

deparamo-nos na maioria das vezes com dificuldade na expressão de sentimentos e 

emoções, e no recurso aos mecanismos de coping adequados. 

 

Na família a morte materializa-se, conforme Relvas (2000, p. 227), numa crise familiar 

“… não só porque a morte exige novas reestruturações, mas também porque mesmo 

que esperada como consequência da idade avançada ou da doença é sempre um 

choque, implica os sentimentos de negação, rejeição e revolta sobejamente descrito 

na literatura”53. 

 

Assim, conforme Fonseca, Mira e Gato (2007) e Moreira (2001), a morte de um ente 

querido é um acontecimento que afecta toda a família, pois implica uma 

reorganização da estrutura familiar, alterações de rotinas, regras e de rituais 

familiares, redefinição de papéis e a distribuição de novas responsabilidades e 

competências para as quais os membros da família nem sempre estão preparados.  

 

Convém ainda ressalvar que os profissionais de saúde devem estar despertos para o 

facto de, nem todas as famílias quererem suportar os cuidados ao doente. Nesse 

sentido, importa identificar não só as necessidades específicas deste, mas também, 

como afirma Pereira (2002, p. 139), “ (…) a disponibilidade e capacidade da família 

para a prestação de cuidados”49. 
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De facto, os cuidadores encontram-se sujeitos a sentimentos de isolamento social, 

privação de descanso, deficiências no seu próprio auto-cuidado, redução do 

rendimento económico, conflitos familiares, angústia e irritabilidade, conduzindo ao 

impedimento do exercício da sua actividade laboral com consequências inevitáveis no 

seu desempenho de cuidador. 

 

Uma família angustiada e insegura pode transmitir ao doente estes sentimentos, pelo 

que uma das preocupações da equipa multidisciplinar é apoiar, esclarecer e 

acompanhar os familiares do doente em fase terminal. 

 

De acordo com Moreira (2001, p.48), “ a família só raramente é objecto de cuidados 

especiais ou atenção particular (…) circula num corredor paralelo ao doente” 38, 

também esta segundo Neto (2006, p.22) deve ser integrada pela equipa e 

considerada “simultaneamente prestadora e receptora de cuidados”40. 

 

É através desta ligação com a equipa de saúde, conforme nos alerta Fonseca, Mira e 

Gato (2007), que a família consegue ter confiança nos profissionais de saúde, 

verbalizando as suas experiências, receios e conhecimentos, permitindo que o 

enfermeiro construa uma intervenção com base no que são as necessidades sentidas 

pelos elementos da família.  

 

No entanto, a nossa experiência profissional leva-nos a poder afirmar, apesar de ser 

de forma empírica, que os cuidadores parecem óptimos colaboradores, aprendem 

rapidamente e apoiam a equipa e o doente durante este percurso de final de vida do 
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“seu ente querido”. Salientamos ainda que os cuidadores podem estar exaustos e 

esgotados, mas tentam preservar a vontade do doente de permanecer no domicílio 

desde que sintam que, com o apoio da equipa, têm a situação controlada em relação 

ao sofrimento do familiar, contribuindo assim para a sua tranquilidade. 

 

Cuidar de um doente em fase final de vida no domicílio era uma tradição em todo o 

mundo que hoje em dia se tenta recuperar com o desenvolvimento do sistema de 

cuidados de saúde de suporte informal. Este conceito inclui família, vizinhos e outros 

membros da comunidade, sendo estes denominados cuidadores informais. 

 

 

 

3.3 - Intervenção do Enfermeiro em Cuidados Paliativos, no domicilio 

 
 

“Aqueles que possuem força e amor para se sentarem junto a um doente moribundo, 
 no silêncio que se estende par lá das palavras, saberão que esse momento 

não é assustador nem doloroso, mas a cessação pacifica do funcionamento do corpo” 
Elisabeth Kubler-Ross 

 
 
 
O doente em fim de vida necessita cada vez menos de recorrer à hospitalização, pois 

a família assume um papel relevante no processo de cuidados, integrando a equipa 

de saúde. Assim, a família terá também de acolher em sua casa a equipa de cuidados 

de saúde domiciliários, que a ajudará dando o suporte informativo, social e emocional 

que necessitar.  
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Também a família funciona como suporte da equipa de saúde, colaborando nos 

cuidados de saúde, transmitindo as suas experiências, as emoções, os medos e os 

conhecimentos que permitirão a individualização da intervenção do enfermeiro. 

 

Neste contexto, os cuidados paliativos vêm despoletar uma forma diferente de estar 

social, e de cuidar o doente em fim de vida e sua família, exigindo do enfermeiro um 

autêntico trabalho em equipa. 

 

Daí a singularidade dos cuidados paliativos estar ligada ao facto do enfermeiro ser 

responsável pela harmonia e segurança das famílias que vivem situações de “perda” 

a médio e curto prazo, exigindo-lhe conhecimentos e competências que se relacionem 

com o profundo conhecimento de si próprio, bem como conhecimentos científicos e 

técnicos na vertente da enfermagem paliativa. 

 

Deste modo o acompanhamento do doente e família, no âmbito dos cuidados 

paliativos, pressupõe uma forma de trabalho em equipa interdisciplinar, na qual cada 

um dos profissionais dá o seu contributo. Tal como Pacheco (2004, p.139) refere, “ 

(…) ajudar a família a manter com o doente uma comunicação verdadeira e 

afectuosa, a lidar com as crises que este possa atravessar e, finalmente, a resolver de 

forma saudável o luto pela sua perda”46.   

 

É no primeiro encontro com a família e o doente que se constrói a primeira impressão, 

sendo esta crucial para a construção do relacionamento interpessoal. A avaliação 

inicial é mútua, sendo facilitadora da recolha de informações essenciais, ao 
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planeamento da intervenção de enfermagem mais adequada através da observação, 

do exame físico e da conversação com o doente/família. Por outro lado, o 

doente/família julgam as possibilidades terapêuticas do profissional de saúde 

observando a sua sensibilidade e interesse na satisfação das necessidades humanas 

básicas afectadas, bem como no alívio dos sintomas desconfortáveis, incluindo o 

medo e a solidão. 

 

A avaliação das necessidades permite que o enfermeiro aprenda com a família o 

significado que cada experiência em particular tem para eles, convidando-os a colocar 

as suas prioridades e a encontrarem conjuntamente as intervenções mais adequadas 

e dirigidas aos seus problemas de saúde manifestados. 

 

A identificação das necessidades implica, segundo Neto (2004, p.68) que se proceda 

à “ (…) identificação de quem é o cuidador principal, de quais as principais 

dificuldades dos elementos familiares, do tipo de comunicação entre eles e dos 

recursos (internos e externos) de que dispõem para enfrentar a situação actual”39. 

 

Assim a utilidade da avaliação destas necessidades, prende-se com o facto de 

permitir que o enfermeiro actue no sentido de uma vivência harmoniosa com o doente 

em fim de vida. Daí ser imprescindível uma atitude sensível e interessada do 

enfermeiro relativamente à vivência da família para a poder ajudar, conforme Fonseca 

(2007), a gerir de forma eficaz o seu tempo, ficando mais disponível para a prestação 

de cuidados ao seu familiar doente, promovendo o seu bem-estar, tal como afirma 

Oliveira (1999, p.256), que o enfermeiro tem um papel único e preponderante no 
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atendimento aos doentes terminais, uma vez que, “ (…) além do conforto físico, ocupa 

a posição privilegiada para ajudar o moribundo, ficando com ele nas horas mais 

difíceis e penosas da sua vida”43. 

 

Também o enfermeiro é, por excelência, o profissional de saúde que, permanecendo 

mais tempo junto do doente, estabelece uma relação mais próxima com este e com a 

família, por isso, é o profissional a quem, regra geral, o doente e família confiam 

informações do foro pessoal e familiar, social, cultural e económico. 

  

O doente e família são a unidade a “tratar”, e a família é o núcleo de apoio ao doente, 

adquirindo uma relevância especial na atenção domiciliária, requerendo medidas 

específicas de ajuda, informação e esclarecimento. Para Neto (2004, p.33) “ A família 

necessita de ver validados os cuidados que presta por parte dos profissionais e 

também ter a consciência de que tudo o que é fundamental para o bem-estar do seu 

ente querido está a ser feito”39. Daí nesta fase da vida a família ser simultaneamente 

prestadora e receptora de cuidados.  

 

Assim sendo, os enfermeiros nas visitas que fazem aos doentes e respectivos 

cuidadores, têm as condições favoráveis para criar vínculo profissional, transmitir 

segurança e reforçar as orientações no sentido de melhor cuidar o doente em fim de 

vida. Na mesma linha de pensamento, Saunders (2000, p. 137) afirma que “o 

enfermeiro, no seu papel autónomo, explora as necessidades da pessoa com vista a 

estabelecer com ela um plano de cuidados… apoia-se nos seus conhecimentos 

profissionais e no que a pessoa disser ser prioritária para ela”60. 
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É pois necessário que seja disponibilizado o “tempo” para segurança e apoio ao 

doente e família, esclarecimento de dúvidas, avaliação dos sintomas e outras 

necessidades afectadas, validando a informação transmitida pelo cuidador sobre o 

doente. Twycross (2003, p.23) refere que “O planeamento dos últimos dias exige que 

o doente e seus familiares compreendam aquilo que pode acontecer e saibam quais 

as formas de apoio de que podem dispor”63. 

 

Ainda o mesmo autor, diz que a maioria das situações pode ser resolvida em casa, e 

as famílias conseguem lidar bem com elas desde que, em caso de dúvidas, possam 

falar com alguém que conheça a situação do doente, a qualquer hora do dia ou da 

noite, desde que tenham o apoio por “inteiro” da equipa interdisciplinar. 

 

Assim, para que a família fique mais segura e tranquila é necessário que esteja bem 

esclarecida quanto à medicação a administrar, sendo necessário que esta fique 

preparada e identificada, não esquecendo as doses necessárias para crises e/ou 

sintomas previamente referenciados à família após avaliação correcta do doente. Ao 

envolver a família/cuidador, a equipa de saúde não está só a implicá-la no processo 

de cuidar, mas também a dar-lhe as ferramentas necessárias à sua intervenção 

segura e eficaz. Os enfermeiros devem ter como preocupação fundamental a 

qualidade de vida/bem-estar do indivíduo e da família, sendo que os pilares dos 

cuidados paliativos são: 

 

• Controle de sintomas; 

• Apoio à família; 
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• Comunicação adequada; 

• Trabalho de Equipa; 

• Apoio à família no luto. 

 

Neste sentido, a Ordem dos Enfermeiros apela “ao respeito pelo doente terminal”45 no 

Artigo 87º dos seus Estatutos, onde salienta que o enfermeiro, ao acompanhar o 

doente e família nas diferentes etapas da fase terminal, deve defender e promover os 

seus direitos, bem como respeitar os seus sentimentos e emoções. 

 

Consubstanciando o referido pela ordem dos enfermeiros, Hennezel (2000, p.11) diz-

nos que “ quem tem o privilégio de acompanhar alguém nos seus últimos instantes de 

vida sabe que estes entram num espaço muito íntimo. A pessoa, antes de morrer, 

tentará transmitir aos que a acompanham o essencial de si própria. Através de um 

gesto, de uma palavra, às vezes somente de um olhar, tentará dizer o que realmente 

conta, e que ela nem sempre pôde ou soube dizer”28. 

 

É comum que no inicio os profissionais de saúde tenham alguma dificuldade em 

aceitar que a vida é finita e a morte inevitável, recorrendo a um infindável número de 

meios de diagnóstico e terapêutica com o objectivo de prolongar ao máximo a vida, 

combatendo a morte. Esta atitude é, segundo Pacheco (2004), denominada 

“obstinação terapêutica” pelo recurso a procedimentos que prolongam a vida sem 

qualidade. 
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Contrariando esta forma de intervir, podemos e devemos recorrer a formas de cuidar 

que proporcionem o alívio do sofrimento ao doente/família contribuindo para o seu 

bem-estar, podendo ser um recurso a administração de medicação por via 

subcutânea, quer para administração de terapêutica quer para hidratação, como 

alternativa à via oral. 

 

Apesar das controvérsias sobre a hidratação (hipodermoclise) em doentes em fim de 

vida, são vários os estudos - Saunders (2000), Neto (2008), Centeno et al (2008) - 

que fazem referência a este assunto, que continua longe de ser consensual. De 

acordo com Saunders (2000; p. 176), devemos ter em conta que quaisquer que sejam 

as decisões, “elas são fruto de uma reflexão interdisciplinar onde o doente se mantém 

senhor…”60. Ou seja, cada situação é um caso individual, e a abordagem tem que ter 

sempre em conta o doente e família. Também Neto (2006, p. 23) reforça que os 

“cuidados certos ao doente certo no tempo e local certo” continuam a ser uma grande 

preocupação no processo de decisão, na prática clínica dos cuidados paliativos.  

 

Posto isto, considera-se que os cuidados Paliativos são a única alternativa de um 

tratamento humano e rigoroso esperado pelos doentes em sofrimento e suas famílias. 

De acordo com Cerqueira (2004, p.28), “…doente, família e equipa de saúde 

constituem os três pilares básicos no proporcionar de cuidados com qualidade, que 

engloba uma prestação de cuidados personalizada, compreensiva e afectiva, e 

revaloriza o tempo de vida que medeia a passagem para uma nova etapa – a 

morte”17.  
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 4 – O RECURSO À VIA SUBCUTÂNEA NO DOENTE COM DOENÇA 

CRÓNICA DE EVOLUÇÃO PROLONGADA NO DOMICÍLIO  

 

Os cuidados paliativos são considerados como uma intervenção técnica e rigorosa no 

sofrimento dos doentes que têm doença avançada incurável e progressiva. Ora torna-

se necessário maximizar o conforto e a qualidade de vida do doente e família, 

promovendo um controlo sintomático rigoroso e o mais eficaz possível. Para os 

doentes o controle de sintomas é uma prioridade central no bem-estar no final de 

vida.  

 

Segundo Saunders (2000, p. 138), “A avaliação aprofundada e repetida dos sintomas 

penosos é, portanto, um elemento major da recolha de informações em todos os 

estádios da doença. Só pode haver alivio se a avaliação permitir estabelecer um 

objectivo realista de cuidados e dar à pessoa que sofre a certeza de que tudo è 

utilizado para ajudar” 60. 

  

Também Twycross (2003) refere que em cuidados paliativos a abordagem científica 

no controlo de sintomas pode-se resumir em cinco categorias fundamentais: 

• Avaliação: esta deve sempre preceder o tratamento (diagnóstico de sintomas); 

• Explicação: explicar ao doente e família antes de iniciar o tratamento; 

• Controlo: corrigir o que pode ser corrigido, sempre de forma individualizada; 

• Observação: avaliação continua, permitindo ajuste de medicação; 
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• Atenção aos pormenores: não fazer juízos injustificados, às vezes os 

sintomas são “exagerados” por algumas emoções negativas (ansiedade e 

medo). 

 

Pretende-se, assim, com as intervenções terapêuticas, assegurar um controlo 

sintomático constante, evitando as crises que podem agravar a qualidade de vida do 

doente e aumentar a ansiedade dos familiares. Assim, quando o doente se encontra 

no domicílio, é fundamental uma antecipação destas crises, ou seja, o cuidador e o 

doente devem estar informados, conforme Neto (2006), sobre a melhor forma de 

controlar essas situações, nomeadamente com a utilização de medicação, que deve 

ser previamente preparada e, ainda, supervisionados. Daí a necessidade de fornecer 

contacto telefónico da equipa de saúde, nomeadamente do enfermeiro. 

  

Neste contexto, a terapêutica e a forma de administração estabelecidas devem 

respeitar o princípio de menor sofrimento e de maior eficácia possível. 

 

Em cuidados paliativos, a via oral, quando tolerada, é a eleita, segundo Twycross 

(2003) e Galvão (2005), pelos seguintes motivos: 

• Fácil administração; 

• Bem tolerada; 

• Mais confortável; 

• Menor custo; 

• Melhor adesão ao tratamento; 

• Maior controlo por parte do doente e família. 
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Acontece muitas vezes que a via oral não é possível ser utilizada, quando o doente 

tem náuseas e vómitos, odinofagia (doente recusa ingestão de vários comprimidos), 

disfagia, má absorção, intolerância gástrica, obstrução intestinal, debilidade, períodos 

confusionais, coma e fase agónica, razão que leva a ter de se optar por outras vias de 

administração alternativas, como a endovenosa, a intramuscular, a rectal, a 

subcutânea e a transdérmica (Menahem, 2001 e Bruera, 2005). Assim, verificamos 

que: 

 

• As vias intramuscular e a endovenosa são mais invasivas e desconfortáveis 

para o doente terminal, e implicam uma maior disponibilidade humana e de 

material, com repercussões de índole económica; principalmente a via 

endovenosa que exige a vigilância de um profissional de saúde cada 24h, o 

que torna difícil o recurso à mesma no domicilio. 

 

• A via rectal pode ser considerada, mas para muitos doentes é desconfortável e 

está disponível para pouca medicação, nomeadamente indicada para o 

controle sintomático, sob esta forma.  

 
• A via transdérmica é uma via de absorção lenta, usada essencialmente para 

controlo da dor contínua, mas pouco eficaz em situações agudas. É utilizada 

muitas vezes em concomitância com as outras vias. 

 

• A via subcutânea é considerada a via alternativa à via oral, dado que é pouco 

dolorosa e pode ser utilizada com segurança no domicílio tendo como 

vantagens:  
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 Tem um índice de absorção idêntico ao da via intramuscular, sendo menos 

dolorosa para o doente;  

 Em relação à via endovenosa, menos complicações, uma vez que necessita 

de menor vigilância (extravasão, entrada de ar/risco embolia); 

 Baixo custo; 

 Menor risco de infecção; 

 Ser administrada de forma contínua ou intermitente; 

 Ser administrada no domicílio, pelo doente e/ou cuidador; 

 Menor necessidade de hospitalização; 

 Permitir mais autonomia ao doente.  

 

Face às vantagens enunciadas, podemos referir que a via subcutânea constitui uma 

opção segura, com poucos riscos para os doentes e, enquanto técnica, tem um 

impacto mínimo na qualidade de vida do doente, permitindo ser utilizada em vários 

contextos de cuidados e pela família. Assim, a administração parentérica subcutânea 

de fármacos em bólus pelos familiares é, de acordo com Barton (2004), Bruera (2005) 

e Neto (2008), fundamental na gestão de crises sintomáticas no domicílio. No entanto, 

a participação da família/cuidador “funciona” quando se aposta na informação e 

formação adequadas, bem como na disponibilidade na equipa de saúde. 

 

A via subcutânea pode ser utilizada para administração de terapêutica, em perfusão 

ou em bólus, e para hidratação (hipodermoclise). 
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4.1 – Via Subcutânea para Hidratação/Hipodermoclise 

 

A hipodermoclise é definida como uma infusão de fluidos no tecido subcutâneo. O seu 

mecanismo consiste na administração lenta de soluções no espaço subcutâneo, 

sendo que o fluido é transferido para a circulação sanguínea por acção combinada 

entre a difusão de fluidos e a perfusão tecidular.    

 

Deste modo a via subcutânea para hidratação utiliza-se, em conformidade com Koo 

(2001), Neto (2008) e Centeno (2008), quando o doente tem sinais de desidratação 

por disfagia a líquidos, e/ou apresente sinais de toxicidade a fármacos, má absorção 

intestinal, e, ainda, em situações de inconsciência e agonia.  

 

Também Baron (2006) refere que a desidratação em cuidados paliativos é frequente, 

e segundo Pereira (2008), origina graves distúrbios agudos em adultos idosos, 

significativamente associados a morbilidade e a mortalidade.  

 

A incidência da desidratação verifica-se mais na população idosa tanto em casa como 

numa instituição, estando a sua vulnerabilidade associada à incapacidade de comer e 

beber sem apoio; à diarreia e vómitos; à confusão; às infecções múltiplas; ao uso de 

laxantes, aos diuréticos e sedativos; à negligência; ao abandono e à baixa ingestão 

de líquidos.  

 

Isto não significa no entanto que um doente com boca seca esteja desidratado. É 

necessário pesquisar outros sinais, e às vezes alivia quando se humedece a mucosa 
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oral (às vezes basta dar pequenas quantidades de água ou laminas de gelo) ou se 

prestam cuidados adequados e frequentes à boca. Daí, a SFAP (2000) alertar para a 

necessidade de termos a certeza de estarmos perante uma situação de desidratação 

observando rigorosamente: as mucosas, a aparência da pele (elasticidade, 

temperatura e cor), a tensão dos globos oculares, a pressão arterial e o pulso, o 

estado de consciência e a diurese. Devemos ainda estar alerta para sintomas como 

confusão, fadiga, obstipação e o aparecimento de úlceras de pressão. Segundo 

Pereira (2008, p. 270), “… talvez, a maior vantagem da infusão subcutânea é a 

prevenção da hospitalização dos idosos com desidratação”49. 

 

Como sabemos, comer e beber, na nossa sociedade são, além de uma necessidade 

fisiológica, um acto de prazer com grande impacto a nível social. Assim, quando os 

doentes perdem o apetite ou têm dificuldade em comer, gera-se uma grande 

ansiedade no doente e na família e com implicações na intervenção dos profissionais 

de saúde, sendo frequente os familiares colocarem perguntas tais como: (sic) o que é 

que se pode fazer para não o deixarmos morrer à fome? Não se pode pôr um soro? 

Assim já alimentava qualquer coisa.  

 

Socialmente o acto de alimentar é, conforme Querido (2006), uma forma muito 

especial de cuidar, pois cuida das necessidades daqueles que gostamos. Daí a 

equipa de saúde ter um papel fundamental ao exercer a capacidade de escuta e 

esclarecimento de dúvidas, explicar as vantagens e cuidados a ter, bem como quais 

as indicações da administração do soro e a importância da hidratação. 
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Em doentes com prognóstico de vida curto, com deterioração diária, a hidratação 

pode ser desnecessária. Bruera (2001, p. 48) tem a mesma opinião “If the patient is 

very close to dying, it would be appropriate to discontinue parental hidratation” IX. 

Sendo uma situação difícil de aceitar, a tendência é abusar da hidratação. A SFAP 

(2000) e Centeno (2008) alertam para que a decisão de administrar ou não líquidos, 

seja individual, discutida em equipa, após avaliação rigorosa de cada situação. O que 

implica uma informação rigorosa, de todos os envolvidos, principalmente do doente e 

da família. O impacto emocional da tomada de decisão no doente e na família deve 

ser tido em conta pelos profissionais de saúde. 

 

A este propósito, a associação de Medicina Paliativa da Grã Bretanha e Irlanda e o 

Conselho Nacional de Hospices e Serviços de Cuidados Paliativos, têm uma postura 

oficial respeitante à hidratação de doentes terminais (Centeno, 2008): 

 

• Não se deve defender como compromisso ético, a adopção de uma política 

universal tanto de hidratar como de não hidratar; 

• Não havendo ainda dados suficientes, parece que a hidratação em doentes 

que se prevê morrer brevemente não influencia o controlo de sintomas, nem 

aumenta sobrevivência; 

• Recomenda-se a hidratação assistida quando a desidratação é de causa 

reversível. 

 

                                                 
IX Se o doente está muito próximo de morrer, então será adequado suspender a hidratação parentérica. 
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Do que já foi referido anteriormente podemos afirmar, conforme Galvão (2005), 

Centeno (2008) e Neto (2008), que são poucas as desvantagens da via subcutânea 

equacionadas com as vantagens da mesma. Nos quadros que se seguem (Quadro nº 

I e Quadro nº II) descrevemos as indicações e as contra-indicações para a utilização 

da via subcutânea. 

 

 

Quadro I - Indicações para a utilização via subcutânea 

INDICAÇÕES 

• Doentes com sinais de desidratação; 

• Doentes incapazes de ingerir quantidades de líquidos suficientes; 

• Doentes com sinais de toxicidade a fármacos;  

• Doentes sem via oral viável; 

• Doentes com má absorção intestinal; 

• Doentes em que os fármacos por via oral estão contra-indicados; 

• Doentes sem resposta terapêutica satisfatória aos fármacos por via oral; 

• Doentes inconscientes; 

• Doentes com convulsões; 

• Doentes com sedação prolongada;  

• Doentes em fase de agonia; 

• Doentes sem outras vias disponíveis; 

• Doentes com necessidade de grandes doses de morfina oral; 

• Doentes que andam e necessitam de soros. 
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Quadro II - Contra-Indicações da utilização da via subcutânea 

CONTRA-INDICAÇÕES 

• Insuficiência pré-renal e ou Hemodiálise;  

• Hipotensão; 

• Doentes com Insuficiência cardíaca grave; 

• Doentes em risco Edema Agudo do Pulmão; 

• Doentes em anasarca; 

• Doentes com coagulopatias, risco de hemorragia no local de punção; 

• Doentes com necessidade de grandes volumes ou infusões contínuas e prolongadas; 

• Em shock (doentes com necessidade de administração rápida de grande volume de 

líquidos); 

• Quando o doente tem necessidade de ter uma via EV mantida. 

 

 

 

Quando a opção da equipa é hidratar, então a via subcutânea é a eleita. Se a via oral 

não é viável, os locais de punção podem ser: 

 

• Parede abdominal (respeitando circunferência de 4 dedos à volta do umbigo); 

• Face anterior do tórax (evitando tecido mamário); 

• Região escapular (importante quando os doentes estão muito agitados); 

• Região externa das coxas; 

• Região externa dos braços. 

 

Os locais em que não deve ser realizada a punção subcutânea são: 

• Proeminências ósseas; 

• Zonas sujeitas a Radioterapia; 

• Pele não íntegra ou cicatricial; 
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• Membros com linfedema;  

• Próximo de articulações; 

• Região mamária ou hemitórax onde foi efectuada mastectomia;  

• Próximo de estomas.  

 

Sempre que for possível o doente deve escolher o local no qual quer ser puncionado. 

O local de punção não deve coincidir com os movimentos que é capaz de fazer. Após 

a opção do local utiliza-se uma agulha epicraneana (Butterfly) nº 22G ou 23G, coloca-

se e fixa-se. Esta agulha pode permanecer no mesmo local de punção, para alguns 

autores, como Saunders (2000), cinco a dez dias. Outros autores, como Pereira 

(2008, p. 265), seguem as orientações de Bruera, para quem a agulha pode 

permanecer até sete dias (se não houver complicações), “considerando importante 

controlo e estabelecimento de uma rotina de rodízio para a troca da punção”49. 

Considerámos interessante o termo brasileiro “rotina de rodízio”, pela sua 

abrangência e por resumir aquilo que se pretende referente quanto aos locais de 

punção desta técnica. 

 

A mesma autora salienta que em cuidados domiciliários a avaliação do local de 

punção deve ser feita em dias alternados, e que a higiene, o ambiente familiar e o 

nível de dependência do doente para o auto cuidado podem influenciar a troca da 

agulha. 

 

Alguns autores, entre eles Neto (2008), referem que as agulhas de teflon podem 

permanecer mais tempo e são mais toleráveis localmente, relativamente às de metal. 
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No entanto estas são mais caras e devemos ponderar as vantagens/custo 

relativamente ao conforto do doente.  

 

Torna-se pertinente referir que o facto do doente poder permanecer puncionado 

vários dias, tem como motivo major diminuir o sofrimento. Daí a equipa dever reforçar 

que esta é uma técnica que pode e deve ter a colaboração do doente e da 

família/cuidador não deixando, no entanto, de estar atenta e fazer uma observação 

cuidada, procedendo à sua troca em situações de dor, eritema, rubor, sangramento, 

extravasamento e edema local que pode indicar má absorção por saturação.  

 

Assim, no recurso à hipodermoclise, há que cumprir os seguintes princípios: 

 

• Utilizar Cloreto de Sódio (NaCl) a 0,9%, (Soro Fisiológico); 

ou 

• Dextrose a 4%; 

ou 

• Dextrose 5% deste que esteja associado 20cc de NaCl a 20%; 

• Pode ainda juntar-se cloreto de potássio até 40mEq/l nas situações anteriores; 

• Não administrar soros hipotónicos; 

• O balão de soro deve estar 1,5m acima do doente; 

• Podem se administrados 1000 a 1500cc/24h ou até mesmo 3000cc, sendo que 

neste último caso recomenda-se 2 locais de punção para a administração.  
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O doente pode deambular, interromper a hidratação, fazer só durante a noite, 

dependendo sempre de cada situação. Conforme Menahen (2001), Barton (2004), 

Neto (2008) e Centeno (2005), em caso de surgirem complicações como “farfalheira” 

e aumento de edemas periféricos, devemos ponderar a continuação.  

 

Esta forma de perfusão para hidratação ou para administração de medicação, no 

controlo sintomático, pode ser intermitente ou contínua, conforme a decisão da 

equipa, como foi referido anteriormente. Muitas vezes punciona-se mais que um local, 

um para hidratação e outro para administração de medicação, tornando mais fácil a 

colaboração do doente e/ou cuidador. 

 

 

 

4.2 – Via Subcutânea para Administração de Terapêutica 

 

A administração de medicação por via subcutânea permite, segundo Neto (2008), um 

melhor controlo de sintomas, no domicílio, pela família, principalmente em gestão de 

crises sintomáticas. Mas isto não implica que não se possam associar outras vias de 

administração, nomeadamente oral e transdérmica.  

 

Não podemos esquecer que durante as visitas domiciliárias devemos supervisionar a 

avaliação e o trabalho executado pela família, dando reforços positivos. Também 

segundo Moreira (2001, p. 47), “o envolvimento da família no projecto terapêutico do 

utente, constitui uma ferramenta imprescindível para optimizar a capacidade da 
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família para o cuidar e para simultaneamente, preservar a sua vida familiar e garantir 

cuidados mais personalizados ao utente”38. 

 

Neste sentido o esclarecimento da família deve incidir nos cuidados a ter durante a 

administração de terapêutica. Nomeadamente: 

 

• Na avaliação de sintomas, referindo algumas crises sintomáticas que podem 

surgir, nomeadamente a dor, pedindo à família para registar o “valor” da dor 

através de escalas de avaliação disponibilizadas; 

 
• Na forma como administrar a terapêutica prescrita ou em SOS, reforçando que 

é fundamental a medicação ser dada a horas e a medicação em SOS deve ser 

registada a hora de administrar e a dosagem; 

 
• Na observação dos locais de punção. 

 

A técnica que se utiliza para administração de terapêutica é a mesma que para a 

hipodermoclise. Habitualmente o doente que faz hidratação e outro tipo de medicação 

tem dois locais puncionados, para facilitar a intervenção da família/cuidador.  

 

É necessário salientar que quando da administração de um medicamento, devemos 

administrar 2cc de SF de seguida, para garantir que o medicamento foi todo 

administrado, não ficando aderente ao tubo. Para evitar que se acumule um volume 

considerável de líquido, permitir uma melhor absorção dos produtos e haver menos 
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incómodo para o doente, não devemos administrar mais do que três fármacos de 

seguida, no mesmo local. 

 

Segundo Neto (2008), a velocidade de absorção de um medicamento quando 

administrado por via subcutânea é suficientemente lento e constante, idêntico ao que 

acontece com a via intramuscular, o que permite um efeito sustentado da terapêutica 

utilizada. 

 

Também Twycross (2003) refere que a medicação que pode ser administrada por via 

subcutânea deve ser de baixa viscosidade, não ser irritante ou citotóxica e ser bem 

absorvida pelo tecido conjuntivo e adiposo. 

 

Desta forma os medicamentos mais utilizados por esta via, para o controlo 

sintomático, em cuidados paliativos são os opióides, os neurolépticos, os antieméticos 

e a butilescopolamina, como anticolinérgica. Não podem ser administrados por esta 

via o diazepan e a clorpromazina. 

 

Assim, de acordo com o referido, apresentamos no Quadro III a compatibilidade dos 

fármacos a administrar por via subcutânea, conforme Neto (2005). 
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Quadro III - Compatibilidade entre fármacos administrados por via subcutânea 

FÁRMACO COMPATIVEL COM: 

Butilescoplamina Octeotrido; Levomepromazina; Haloperidol; Midazolam; 

Morfina 

Dexametasona Não deve ser misturada com outros fármacos em perfusão. 

Administrar isoladamente. 

Diclofenac Não é compatível com nenhum outro fármaco em perfusão. 

Administrar isoladamente. 

Haloperidol Butilescoplamina; Metoclopramida; Midazolam; Haloperidol; 

Morfina; Octeotrido; Tramadol 

Levomepromazina Butilescoplamina; Metoclopramida; Midazolam; Haloperidol; 

Morfina; Octeotrido 

Metoclopramida  Levomepromazina; Haloperidol; Morfina; Octeotrido; Tramadol  

Midazolam  Butilescoplamina; Metoclopramida; Levomepromazina; 

Haloperidol; Morfina; Octeotrido 

Morfina  Butilescoplamina; Metoclopramida; Haloperidol; Octeotrido; 

Levomepromazina; Midazolam;  

Octeotrido Butilescoplamina; Metoclopramida; Levomepromazina; 

Haloperidol; Midazolam; Morfina 

Tramadol Haloperidol; Metoclopramida 

Fonte: Neto (2008) 

 

 

Verificamos, assim, que o diclofenac e a dexametasona não podem ser administrados 

juntamente com outro medicamento em perfusão, devendo ser administrados 

isoladamente. 

 

Na nossa intervenção enquanto enfermeiros na Equipa de Cuidados Continuados do 

Centro de Saúde dos Olivais, em doentes crónicos e terminais (cerca de 60) no 

domicílio, utilizamos, fundamentalmente a via sc para administração, da 
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butilescopolamina, dos opióides (morfina e tramadol), dos antieméticos 

(metoclopramida), da dexametasona, da furosemida, da ceftriaxona e ainda para 

hidratação (hipodermoclise).  

 

Consideramos assim que a via subcutânea para hidratação (hipodermoclise) e a 

administração de medicação é uma técnica segura, pois pode ser manipulada pelo 

doente e/ou família no controlo sintomático (dor, náuseas, vómitos), evitando 

deslocações desnecessárias ao hospital. Isto desde que haja um bom apoio da 

equipa de saúde. Foi por todas estas razões, fundamentadas através da pesquisa 

documental, que nos propusemos a desenvolver um estudo exploratório do tipo 

descritivo, tendo por base o paradigma quantitativo e qualitativo, com o qual 

pretendemos saber se a via subcutânea é uma técnica utilizada pelos profissionais de 

saúde em doentes com doença crónica de evolução prolongada, no domicílio, tanto 

para hidratação como para administração de terapêutica. 
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5 - DESENHO DE INVESTIGAÇÃO  

 

Neste capítulo vamos debruçar-nos sobre a pesquisa realizada com a finalidade de 

dar resposta à nossa pergunta de investigação: «Será que a Via Subcutânea 

continua a ser uma técnica subutilizada, pelos profissionais de saúde, em 

doentes com doença crónica de evolução prolongada, no domicílio?» 

 

No desempenho das funções como enfermeira em Cuidados Continuados aos 

doentes/família na área de abrangência do Centro de Saúde dos Olivais, (pertencente 

ao ACES de Lisboa Oriental) constatamos, embora de forma empírica, as dificuldades 

que os enfermeiros/profissionais de saúde sentem na utilização da via subcutânea. 

 

Daí procurarmos, com este estudo, conhecer as razões evocadas pelos profissionais 

de saúde para a subutilização da via subcutânea em doentes com doença crónica de 

evolução prolongada, no domicílio. Temos como fim desenvolver, face aos resultados 

obtidos, estratégias que perante os benefícios do uso da referida técnica motivem os 

profissionais de saúde para a importância da utilização da mesma. 

 

Para a consecução do nosso estudo traçámos os seguintes objectivos: 

 

• Identificar a opção dos profissionais de saúde (enfermeiros e médicos) pela via 

subcutânea em doentes com doença crónica de evolução prolongada, no 

domicílio; 

• Identificar as dificuldades dos profissionais de saúde na utilização da via 

subcutânea, no domicílio; 
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• Identificar as razões que levam os profissionais de saúde no recurso à via 

subcutânea na abordagem da pessoa com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio. 

 

Assim, de acordo com a questão levantada e tendo em conta os objectivos propostos, 

enveredámos por um estudo exploratório do tipo descritivo, que, como descreve 

Carmo (1998, p. 213), “implica estudar, compreender e explicar a situação actual do 

objecto de investigação. Inclui a recolha de dados para testar hipóteses ou responder 

a investigações que lhe digam respeito”14.  

 

De acordo com outros autores, Fortin (1999) e Gil (1995), o estudo descritivo engloba 

vários tipos de abordagens, sendo utilizados para a descrição de conceitos ou 

variáveis, permitindo uma interpretação da significação teórica dos resultados obtidos, 

bem como à descoberta de relações entre conceitos.  

 

Neste tipo de estudo são normalmente formuladas questões inovadoras, para as 

quais ainda não foram obtidas respostas, o que nos obriga à elaboração de um 

instrumento de colheita de dados ajustado ao tipo de recolha de informação e da 

população em estudo (Carmo, 1998).  

 

Já para a análise dos dados recolhidos, optámos pelo paradigma quantitativo, uma 

vez que, segundo Gil (1995, p 44), “As pesquisas têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 

problemas ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”27.  
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O método de investigação quantitativo tem por finalidade contribuir para o 

desenvolvimento e validação dos conhecimentos, que conforme Fortin (1999, p 22), “ 

É baseado na observação de factos objectivos, de acontecimentos e de fenómenos 

que existem independentemente do investigador”22.  

 

Dado este contexto, utilizámos como instrumento de recolha de dados o inquérito por 

questionário, que é um documento escrito usado para guiar uma ou mais pessoas a 

responder a uma ou mais perguntas, utilizando perguntas abertas e fechadas. 

Recorremos também a escalas de atitude, nomeadamente a Escala de Likert, que é, 

geralmente, usada para quantificar uma opinião ou atitude. Neste tipo de escala os 

inquiridos não respondem apenas se concordam ou não com as afirmações, mas 

também informam qual seu grau de concordância ou discordância; é assim atribuído 

um número a cada resposta, que reflecte a direcção da atitude do respondente em 

relação a cada afirmação Fortin (1999). 

 

Neste sentido começámos por: 

• Definir a nossa População/Amostra; 

• Seleccionar o método de recolha de dados – Inquérito por questionário; 

• Construir o questionário;  

• Realizar o pré-teste; 

• Aplicar o questionário – instrumento de recolha de dados; 

• Analisar e tratar os dados. 
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5.1 – Selecção da População e Amostra  

 

Face ao estudo a realizar consideramos ser nossa População os profissionais de 

saúde (enfermeiros e médicos) em exercício de funções nos Centros de Saúde de 

Portugal Continental, cuja intervenção está direccionada para a prestação de 

cuidados de saúde a doentes/família com doença crónica de evolução prolongada, no 

domicílio. Segundo Fortin et al (1999, p.202), “uma população é um conjunto de 

elementos ou sujeitos que partilham características comuns definidas por um conjunto 

de critérios”22.  

 

Dada a dimensão e dispersão da nossa população, determinámos para realização do 

nosso estudo uma amostra que, conforme Fortin et al (1999), é um grupo/ 

subconjunto de sujeitos retirados da população. 

 

Assim, a nossa amostra será constituída por um número de profissionais de saúde 

que consideramos representativo não só relativamente ao número de elementos, 

mas, fundamentalmente, à diversidade da prestação de cuidados de saúde em meio 

urbano, urbano-rural e rural, a doentes com doença crónica de evolução prolongada, 

no domicílio. 

 

Neste sentido recorremos à técnica de amostragem não probabilística, segundo Gil 

(1989) e Fortin et al (2009), na qual nem todos os sujeitos que constituem a 

população têm a mesma probabilidade de serem escolhidos para fazerem parte da 

amostra, no entanto, tivemos a preocupação de incluir um grupo representativo de 
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sujeitos não só em número, mas também que espelhasse de algum modo as regiões 

norte, Centro e Sul de Portugal Continental, dadas as diferentes características desta 

s regiões. 

 

Conforme Fortin et al (1999), uma amostra representativa é aquela que é constituída 

por 30% da população alvo. 

 

Assim, também por uma questão de exequibilidade, seleccionámos para a nossa 

amostra os profissionais de saúde a exercerem funções no âmbito dos cuidados 

continuados a doentes/família com doença crónica, mais especificamente, alvo de 

cuidados paliativos. Os elementos que constituem a nossa amostra exercem funções 

em diversos Centros de Saúde do País, nomeadamente nos Centros de Saúde de 

Sacavém, Olivais, Lapa, Amadora, Cascais, Torres Novas, Barcelos, Ourém, Sertã, 

Santarém, Almeirim e Salvaterra de Magos. Para o que contactámos o ACES 

telefonicamente, oficializando o nosso pedido conforme documento em anexo I. 

 

Desta forma a nossa amostra será não probabilística, uma vez que, de acordo com 

Gil (1995), pretendemos seleccionar um grupo da população que seja representativo 

da mesma. 
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5.2 – Método de Recolha de Dados 

 

Em conformidade com o estudo a desenvolver e a amostra envolvida no mesmo, 

escolhemos como técnica de recolha de dados o inquérito por questionário, por o 

considerarmos mais viável dada a diversidade e a dispersão da nossa população. 

Segundo Gil (1995, p 124), o inquérito por questionário é uma técnica de investigação 

em que as questões são apresentadas “por escrito às pessoas, tendo por objectivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, situações vivenciadas 

etc”27. Também para Fortin et al (2009) o questionário permite recolher informação 

sobre atitudes, opiniões e comportamentos, podendo abranger um maior número de 

sujeitos num espaço geográfico de grande dimensão, sendo menos dispendioso.  

 

No entanto, temos a noção de que corremos o risco de fraca adesão. Pelo que há 

sempre o risco de não obter a quantidade de informação necessária à consecução do 

estudo. Para obviar esta situação, junto a cada grupo de questionários juntámos um 

envelope já endereçado para o domicílio. 

 

O questionário foi estruturado de forma a manter uma sequência coerente e a facilitar 

o preenchimento, partindo de perguntas mais simples para mais complexas e 

respeitando a ordem cronológica dos acontecimentos, utilizando uma linguagem clara 

e adequada para profissionais de saúde.  

 

Na construção das perguntas tivemos em conta a semântica e a sintaxe conducente à 

descodificação/compreensão das questões e respeitando o princípio da economia de 
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tempo e a extensão do questionário, para o que recorremos à formulação de 

perguntas fechadas, abertas e mistas. Conforme refere Fortin et al (2009, p. 384), “as 

perguntas fechadas têm como principais vantagens serem simples de utilizar, permitir 

a codificação fácil das respostas e uma análise rápida e pouco dispendiosa (…) 

aumentam a fidelidade dos dados”23. Também, segundo os mesmos autores, as 

perguntas fechadas permitem abordar assuntos mais delicados, mas no entanto 

podem levar a omissões, limitando a informação a recolher.  

 

Já as questões abertas permitem, por vezes, recolher uma informação mais 

detalhada, mas são, no entanto, difíceis de codificar. Segundo Bardin (1995), facilitam 

a compreensão do inquirido e permitem que ele responda mais livremente. No 

entanto, conforme Lambin (1990), as questões abertas podem ser mais difíceis de 

responder por exigirem respostas mais elaboradas. Daí formularmos também 

perguntas mistas, a fim de facilitarem a resposta sem descurar o valor informativo dos 

dados a recolher e fundamentais para a realização do nosso estudo. 

 

Na configuração do questionário tivemos em consideração o tratamento estatístico 

das informações a recolher, tendo em vista a codificação. 

 

Na apresentação do questionário começámos por elaborar um preâmbulo onde 

esclarecemos os inquiridos sobre os objectivos da nossa pesquisa, a 

confidencialidade das informações obtidas, as orientações para o preenchimento, a 

importância da sua contribuição para a realização do estudo. Agradecemos por fim a 

colaboração dada. 
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5.3 - Pré-teste 
 
 
Para verificarmos a eficácia e o valor do questionário, realizámos um pré – teste, para 

o que seleccionámos os profissionais de saúde dum Centro de Saúde do ACES de 

Lisboa Oriental por reunirem as características semelhantes às da População Alvo. 

 

Segundo Ghiglione e Matalon (1993), Richardson (1998), e Fortin (1999), o 

instrumento de recolha de dados deve ser testado em sujeitos com as mesmas 

características da população alvo, podendo o número de sujeitos variar entre 10 e 20, 

de forma a verificar a compreensão das questões colocadas. 

 
Assim, para aplicação do pré-teste, foi feito telefonicamente um pedido informal à 

directora do ACES que permitiu a sua realização, referindo não ser necessário 

nenhum pedido por escrito. O questionário foi aplicado a dez profissionais de saúde. 

 

Após o tratamento estatístico, através do SPSS 16, dos dados recolhidos, verificámos 

nas perguntas de opinião (22, 23 e 24) que a informação era muito restrita. Então 

decidimos reformular as referidas perguntas, substituindo-as por escalas de atitude, 

de forma a tornar mais completa a informação, facilitando a resposta. 

O pré – teste permitiu-nos verificar a aceitabilidade e aplicabilidade do instrumento de 

recolha de dados - questionário - tendo em conta a formulação das críticas e 

sugestões dos inquiridos.  
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5.4 - Aplicação do Questionário 

 

Para dar início à recolha de dados, contactámos pelo telefone os Directores dos 

ACES das várias zonas do país, os quais nos pediram para enviar por correio 

electrónico o pedido formal e uma informação sobre os objectivos do estudo, o qual 

foi enviado e se encontra em anexo II. 

 

De seguida enviámos pelo correio 335 questionários para os Centros de Saúde atrás 

referidos. Para cada Centro de Saúde enviámos o número de questionários de acordo 

com o solicitado por cada um dos responsáveis. Dentro dos envelopes estava incluído 

um envelope vazio, com a morada do remetente, para facilitar a devolução. Após o 

preenchimento dos questionários, era necessário juntá-los e colocá-los dentro do 

envelope. No entanto, para evitar a perda de questionários, estes foram recolhidos 

localmente. 

 

 Foram devolvidos 106 questionários, ou seja, 31,6% do total de questionários 

enviados, o que ultrapassou a média de percentagem de respostas que segundo 

Fortin et al (2009) nestas circunstâncias, se situa em média entre os 25% e 30%. 

Não podemos deixar de salientar a falta de colaboração dos ACES do Pinhal Litoral I 

– Pombal, ACES do Alentejo Central I, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sendo 

a nossa finalidade abranger, o mais possível, uma amostra diversificada. E podemos 

concluir que, de certo modo, a nossa meta não foi atingida na globalidade. O objectivo 

da escolha desta diversidade de locais prendia-se com a tentativa de conhecer a 

realidade da nossa população alvo nos diversos pontos do país.  
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5.5- Tratamento e Análise Estatística 

 

Para o tratamento e análise estatística dos dados, recorremos ao programa estatístico 

SPSS 16, calculando a frequência, percentagem, média, moda, desvio padrão e nível 

de significância dos resultados obtidos através das respostas aos questionários e da 

sua introdução na base de dados. 

 

Para a análise de conteúdo, recorremos a Bardin (1995), por consideramos que é 

uma técnica de base qualitativa que permite analisar documentos escritos e não 

escritos a partir do agrupamento de significações. Para o que primeiro determinámos 

as categorias, ou seja, estabelecemos os tópicos de análise, itens gerais que 

relacionamos com as partes correspondentes do documento. Ao analisarmos as 

significações, captámos as informações explicitamente apresentadas no documento 

e, também, as ideias envolvidas no documento de modo implícito. Recorremos à 

análise de conteúdo, pois esta pode ser utilizada isoladamente ou em conjunto com 

outras técnicas.  

Segundo Bardin (1995) as principais etapas da análise de conteúdo são:  

 

• Leitura (ou visão ou audição) prévia do material; 

• Concepção das categorias; 

• Determinação dos elementos de análise: vamos identificar palavras, frases, 

etc; 

• Detecção dos elementos de análise, isto é, a sua identificação no documento e 

o seu registo; 
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• Quantificação dos elementos identificados; 

• Interpretação. 

 

Ainda para Bardin (1995, p. 143), “a unidade de análise é a palavra, o indicador é 

frequência”, ou seja o número de vezes em que aparece a palavra”6. 

 

No nosso estudo recorremos à análise por categorias e subcategorias que 

apresentamos em quadros no capítulo 6 – apresentação e análise dos dados obtidos.  
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6 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

Após recolhidos os questionários, passámos à sua verificação e análise, após o que 

realizámos o tratamento estatístico para o qual utilizámos o programa Informático – 

SPSS 16 (Statistical Package for the Social Sciences). No entanto, na análise dos 

dados recolhidos através das questões abertas, utilizámos a análise de conteúdo 

seguindo o critério da análise categorial. Segundo Bardin (1995, p.117) “a 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto... As categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título 

genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns desses 

elementos”6. Tal como foi referido, as perguntas abertas são mais ricas em 

informação mas mais difíceis de responder, daí nem sempre os dados recolhidos 

serem relevantes. 

 

Neste capítulo passamos à apresentação e análise dos dados recolhidos através do 

questionário, com os quais pretendemos responder à nossa pergunta de partida, 

«Será que a Via Subcutânea continua a ser uma técnica subutilizada, pelos 

profissionais de saúde, em doentes com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio?». 

 

Tivemos ainda em consideração na apresentação e análise dos dados a consecução 

dos objectivos: 
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• Identificar a opção dos profissionais de saúde (enfermeiros e médicos) pela via 

subcutânea em doentes com doença crónica de evolução prolongada, no 

domicílio; 

• Identificar as dificuldades dos profissionais de saúde na utilização da via 

subcutânea, no domicílio; 

• Identificar as razões que levam os profissionais de saúde no recurso à via 

subcutânea na abordagem da pessoa com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio. 

 

Assim, de acordo com as respostas obtidas, apresentamos a análise dos dados 

recolhidos em tabelas, quadros e gráficos, cujos resultados serão orientados de 

acordo com a sua relevância para o estudo realizado. Salientamos que todos os 

resultados apresentados terão como fonte o questionário aplicado. 

 

 

6.1 – Caracterização sociodemográfica da Amostra 
 
 
Neste subcapítulo começamos por fazer uma breve caracterização da nossa amostra, 

utilizando as variáveis: proveniência, idade, sexo, profissão, habilitações académicas, 

tempo de exercício profissional e tempo de exercício em cuidados continuados.  

 

Assim, através do Quadro IV e do Gráfico I, verificámos que quanto à proveniência a 

maioria dos respondentes (39,6%) é originária da Zona Norte. 
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importante lembrar que todos os médicos são licenciados e, que a partir de 1999, os 

enfermeiros adquirem o grau de licenciado com a formação inicial. Salientamos, 

ainda, que dois dos respondentes têm o grau de Mestre. 

 
Quadro VIII – Grau Académico

Grau 
Académico Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 Bacharel 11 10,4 10,4 10,4 
Licenciado 93 87,7 87,7 98,1 
Mestre 2 1,9 1,9 100,0 
Total 106 100,0 100,0   

 

 

Na variável tempo de exercício na profissão em anos, para a qual fizemos uma 

distribuição por classes com uma amplitude de 5, verificámos que a maioria dos 

respondentes (26,7%) tem o tempo de profissão inferior a cinco anos. Daí podermos 

considerar, de acordo com Benner (2001), estarem na fase de principiante, e, por 

consequência, influenciar a capacidade de decisão quanto à utilização da via 

subcutânea em doentes com doença crónica de evolução prolongada, conforme o 

Quadro IX.  

 
Quadro IX - Tempo de exercício profissional em classes 

Tempo de 
exercício 

profissional Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
 < 5 28 26,4 26,7 26,7 

6 - 10 17 16,0 16,2 42,9 
11 - 15 21 19,8 20,0 62,9 
16 - 20 20 18,9 19,0 81,9 
21 - 25 7 6,6 6,7 88,6 
26 - 30 8 7,5 7,6 96,2 
31 - 35 3 2,8 2,9 99,0 
> 36 1 0,9 1,0 100,0 
Total 105 99,1 100,0   

 Missing 1 0,9    
Total 106 100,0    
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Na sequência do observado no Quadro IX, verificámos no Quadro X que a maioria 

dos respondentes (54,5%) tem tempo de exercício profissional inferior a 5 anos na 

área de cuidados continuados, o que está em conformidade com o tempo de exercício 

profissional. Verificámos que 27,8% (54,5%-26,7%) exercem a sua profissão nesta 

área há menos de cinco anos, o que parece estar de acordo com o acima verificado. 

 

 
Quadro X – Tempo de exercício profissional em cuidados continuados 

por classes 
Tempo de exercício  

profissional Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
 < 5 42 39,6 54,5 54,5 

6 – 10 27 25,5 35,1 89,6 
11 – 15 4 3,8 5,2 94,8 
16 – 20 2 1,9 2,6 97,4 
26 - 30 1 0,9 1,3 98,7 

> 36 1 0,9 1,3 100,0 
Total 77 72,6 100,0  

 Missing 29 27,4  
Total 106 100,0  

 

 

 

Concluímos que a nossa amostra é constituída maioritariamente por indivíduos do 

sexo feminino, com idade compreendida entre 30 e 39 anos, com o tempo de 

exercício profissional e exercício na área de cuidados continuados inferior a 5 anos. 

Também, na sua maioria, são provenientes da zona norte. 
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6.2 – Utilização da Via Subcutânea em Doentes com Doença Crónica 

de Evolução Prolongada 

 

Neste subcapítulo analisamos a variável utilização da Via Subcutânea, na hidratação 

ou na administração de terapêutica, em doentes com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio, tendo esta sido, posteriormente, cruzada com as variáveis 

de caracterização sociodemográfica. À semelhança da apresentação feita 

anteriormente, iremos interpretando os dados considerados significativos 

apresentados em quadros. 

 

Assim, no Quadro XI, apresentamos os valores médios de utilização da via sc para 

hidratação e para administração terapêutica obtidos para o grupo dos enfermeiros e 

para o grupo dos médicos. O teste de diferenças de médias aplicado não se revelou 

estatisticamente significativo, confirmando-se não existirem diferenças 

estatisticamente significativas entre os 2 grupos profissionais quanto à utilização da 

via sc (hidratação do doente: t 70 =.983; p = ns; administração terapêutica: t 70 = 

401; p = ns).  

 
Quadro XI - Variação da utilização da Via Subcutânea para hidratação ou para administração 

de terapêutica, no doente, em função da profissão dos inquiridos 

 

Tipo de utilização Profissão N Média Desvio-Padrão 
Hidratação Enfermeiro 62 2,1129 1,22949 

 Médico 10 1,7000 1,25167 
 

Administração 
terapêutica 

 
 

Enfermeiro 
62 1,8548 1,11395 

 Médico 10 1,7000 1,25167 
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Já no Quadro XII apresentamos os valores médios de utilização da via sc para 

hidratação e para administração terapêutica obtidos para o grupo de enfermeiros em 

função da sua habilitação académica. O teste de diferenças das médias aplicado 

também revelou valores estatisticamente não significativo, pelo que concluímos não 

haver diferenças estatisticamente significativas entre os enfermeiros bacharéis e os 

licenciados relativamente à utilização da via sc para hidratação (t 59 = .259; p = ns e 

administração terapêutica: t 59 =.701; p = ns). De onde podemos concluir que o uso 

da via sc não tem relação com o grau académico. 

 

Quadro XII - Variação da utilização da Via subcutânea para hidratação e para administração 

terapêutica, no doente, em função do tipo de formação académica no grupo dos enfermeiros 

 

Tipo de Utilização Grau Académico N Média Desvio Padrão 
 

Hidratação 
 

Bacharel 
 

7 2,0000 1,15470 

 
 
 
 

Licenciado 
 
 54 2,1296 1,25962 

Administração 
terapêutica 

Bacharel 7 1,5714 ,78680 

  Licenciado 54 1,8889 1,16013 

 
 
 
 
Também no Quadro XIII - Variação da utilização da via subcutânea para 

hidratação e para administração terapêutica em função do sexo dos 

respondentes, concluímos não haver diferenças significativas na utilização da via sc. 

Daí afirmamos que a utilização desta técnica é semelhante nos respondentes do sexo 

feminino e do sexo masculino (hidratação: t 70 = 1,084; administração terapêutica: t 

70 = 1,112). 
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Quadro XIII - Variação da utilização da via subcutânea para hidratação e para administração 

terapêutica em função do sexo dos respondentes 

Tipo de Utilização Sexo N Média Desvio Padrão 
Hidratação Feminino 64 2,0000 1,25988 

 Masculino 

 8 2,5000 ,92582 

 
Administração 

terapêutica 

 
Feminino 64 1,7813 1,09063 

  Masculino 8 2,2500 1,38873 
 
 
 

O Quadro XIV - Variação da utilização da Via subcutânea para hidratação e para 

administração terapêutica, no doente, em função da zona geográfica dos 

Centros de Saúde mostra o resultado do teste da comparação das médias do grau 

de utilização da via sc em função da zona geográfica dos centros de saúde, que se 

revelou estatisticamente significativo. Assim, o resultado indica que os profissionais 

de saúde da zona da Grande Lisboa utilizam mais a via sc, quer para hidratação quer 

para administração de medicação, do que os técnicos dos centros de saúde da zona 

Centro e da zona Norte.  

 

Quadro XIV - Variação da utilização da Via subcutânea para hidratação e para administração 

terapêutica, no doente, em função da zona geográfica dos Centros de Saúde 
 

Tipo de 
Utilização 

Zona 
geográfica 

N Média Desvio 
Padrão 

Min Max 

       
Hidratação Grande Lisboa 29 3,0345 1,11748 1,00 5,00 

 Zona Centro 11 1,5455 1,21356 1,00 5,00 
 Zona Norte 32 1,3438 ,60158 1,00 3,00 
 Total 72 2,0556 1,23207 1,00 5,00 
     

Administração Grande Lisboa 29 2,8621 1,09297 1,00 5,00 
terapêutica Zona Centro 11 1,0909 ,30151 1,00 2,00 

  Zona Norte 32 1,1563 ,36890 1,00 2,00 
  Total 72 1,8333 1,12588 1,00 5,00 
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Concluímos então que o recurso à via sc para administração de terapêutica e 

hidratação apenas varia em função da zona geográfica de onde são oriundos os 

respondentes. Assim, são os respondentes da zona da Grande Lisboa que mais 

utilizam a via sc para administração de terapêutica e hidratação. 

 

 

 

6.3 – Utilização da Via subcutânea para Hidratação e Administração 

de Terapêutica, ao Doente com Doença Crónica no Domicilio 

 
 
Ao analisarmos os resultados relativos à variável utilização da via subcutânea, no 

domicílio, os quais apresentamos no Quadro XV e no Gráfico V, verificamos que 

apenas 38,7% da nossa amostra utiliza ou já utilizou a via subcutânea para hidratação 

e administração de terapêutica no doente com doença crónica no domicílio, sendo 

que a maioria (61,3%) não utilizou. 

 

 
Quadro XV - Utilização da via subcutânea, no domicílio 

Utilização da  
via subcutânea Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 Sim 41 38,7 38,7 38,7
Não 65 61,3 61,3 100,0
Total 106 100,0 100,0 
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Tabela I - Justificação da não utilização da técnica 

 
 
 
No Quadro XVI - Variação da utilização da via sc face à formação realizada, 

verificamos que 55,3% dos respondentes adquiriram os conhecimentos nesta área em 

“formação em serviço” e também em “outras formações”. 

 
Quadro XVI - Variação da utilização da via sc face à formação realizada 

 

Formação Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
 Formação profissional 5 12,2 13,2 13,2

15,8  Especialização 1 2,4 2,6 
  Pós graduação 5 12,2 13,2 28,9
  Formação em serviço 21 51,2 55,3 84,2
  Outros formações 6 14,6 15,8 100,0
  Total 38 92,7 100,0  
 Missing 3 7,3    

Total 41 100,0    

 
 
 
 

Ao analisarmos a Tabela II observamos que 42,5% dos respondentes que já 

utilizaram ou utilizam a via sc, preferem recorrer à “parede abdominal” para punção 

subcutânea muitas vezes, e 37,5%, o preferem fazer sempre. Os restantes locais 

eleitos para o uso da via sc são: “face anterior do tórax” e “região escapular”. Os 

  Não Sim Total
Domina a técnica           
                                                                       

N 29 35 64 
% 45,3 54,7 100,0 

Teve oportunidade de utilizar          
    

N 49 15 64 
% 76,6 23,4 100,0 

Tem recursos materiais
 

N 15 49 64 
% 23,4 76,6 100,0 

Tem colaboração do doente e/ou 
cuidadores 
 

N 4 60 64 

% 6,3 93,7 100,0 

Tem colaboração de 
 outros profissionais de saúde 
 

N 7 57 64 
% 10,9 89,1 100,0 
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“braços” são mais raramente utilizados. Podemos, então alegar, de acordo com o 

referido na literatura, que as regiões do corpo humano onde o tecido subcutâneo é 

predominante são os mais utilizados, sem detrimento das regiões onde as estruturas 

ósseas são mais evidentes por serem mais desconfortáveis a nível físico e psicológico 

para o doente/família, bem como de mais difícil manipulação por parte dos 

profissionais de saúde. 

 

Tabela II – Variação dos locais utilizados para a Punção Subcutânea 

 
 
 
 
Quanto às situações de saúde em que os respondentes recorrem à utilização via 

subcutânea, nos doentes crónicos de evolução prolongada no domicílio, verificamos 

através da Tabela III - Variação da Situação Clínica em que foi utilizada via 

subcutânea, que é na situação de “desidratação” que os profissionais de saúde mais 

recorrem à via subcutânea muitas vezes 42,5%, às vezes 22,5% e sempre 20,0%, 

seguida da situação de “fase agónica” muitas vezes 35,0%, às vezes 15,0% e 

sempre 10,0%, da situação de “disfagia a líquidos” muitas vezes 25,0%, às vezes 

17,5% e sempre 7,5% e, por fim, a situação de “sedação” muitas vezes 15%, às 

vezes 22,5% e sempre 5%.   

  Nunca Raramente Às 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre Total

Punção subcutânea na Parede 
abdominal                                       

N 3 4 1 17 15 40 
% 7,5 10,0 2,5 42,5 37,5 100,0 

Punção subcutânea na Face 
anterior do tórax     

N 26 6 8 0 0 40 
% 65,0 15,0 20,0 0 0 100,0 

Punção subcutânea na Região 
escapular  

N 30 6 4 0 0 40 
% 73,2 14,6 9,8 0 0 100,0 

 
Punção subcutânea nos Braços          

N 23 6 5 4 2 40 

% 57,5 15,0 12,5 10,0 5,0 100,0 

Punção subcutânea na Face 
Externa da coxa           

N 19 6 8 6 1 40 
% 47,5 15,0 20,0 15,0 2,5 100,0 
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Tabela III - Variação da Situação Clínica em que foi utilizada via subcutânea 

 
 
No recurso à via subcutânea para administração de medicação, constatamos através 

dos dados recolhidos e apresentados na Tabela IV, que esta via é mais utilizada para 

hipodermoclise, ou seja, hidratação do doente através de infusão de “cloreto de sódio 

a 0,9%”, em que 47,5% dos respondentes muitas vezes, às vezes 15% e sempre 

12,5%, seguida da “metoclopramida”, muitas vezes 37,5%, às vezes 15% e sempre 

2,5%. Sendo de realçar também a “dextrose a 5%”, o que parece dar consistência aos 

resultados apresentados na Tabela III quanto à utilização desta via sc para 

hidratação. 

 

  Nunca Raramente Às 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre Total

Desidratação N 3 3 9 17 8 40 
% 7,5 7,0 22,5 42,5 20,0 100,0 

 Dificuldade na deglutição a 
líquidos 

N 14 6 7 10 3 40 
% 35,0 15,0 17,5 25,0 7,5 100,0 

Dificuldade na deglutição a 
sólidos                                

N 21 5 8 4 2 40 
% 52,5 12,5 19,5 9,8 5,0 100,0 

Lesões da boca, esófago, 
faringe                                

N 19 11 5 4 1 40 
% 47,5 27,5 12,5 10,0 2,5 100,0 

Náuseas e/ou vómitos               N 17 9 7 6 1 40 
% 42,5 22,5 17,1 15,0 2,5 100,0 

Má absorção intestinal              
 

N 25 8 4 3 0 40 
% 62,5 20,0 10,0 7,5 0,0 100,0 

Oclusão Intestinal                      
 

N 31 3 3 3 0 40 
% 75,6 7,3 7,3 7,3 0,0 100,0 

Convulsões   
 

N 26 8 5 1 0 40 
% 65,0 20,0 12,5 2,5 0,0 100,0 

Fase agónica                              
 

N 10 6 6,0 14 4 40 
% 25,0 15,0 15,0 35,0 10,0 100,0 

Sedação prolongada                 
 

N 20 3 9,0 6 2 40 
% 50,0 7,5 22,5 15,0 5,0 100,0 

Doentes inconscientes             
 

N 22 6 5,0 3 4 40 
% 55,0 15,0 12,5 7,5 10,0 100,0 

Toxicidade a fármacos              
 

N 28 9 2 1 0 40 
% 70,0 22,5 5,0 2,5 0,0 100,0 

Doentes sem outras vias 
disponíveis (rectal, EV, oral)    

N 16 7 5 7 5 40 
% 40,0 17,5 12,5 17,5 12,5 100,0 
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Relativamente ao uso da via sc para administração de morfina, furosemida e 

butilescopolamina, 25% dos respondentes referem que utilizam muitas vezes, 

parecendo haver uma uniformização no uso dos referidos medicamentos. Assim, de 

acordo com os resultados apresentados, a via sc é mais usada para hidratação do 

que para administração de terapêutica, não se confirmando o referido na literatura, 

onde é descrito que a via sc é utilizada tanto para administração de medicamentos 

como para hidratação. 

 

Tabela IV – Variação da medicação utilizada por via subcutânea
  Nunca Raramente Às 

Vezes 
Muitas 
Vezes 

Sempre Total

Metoclopramida                  
 

N 15 3 6 15 1 40 
% 37,5 7,5 15,0 37,5 2,5 100,0 

Dexametasona                    
 

N 25 2 3 9 1 40 
% 62,5 5,0 7,5 22,5 2,5 100,0 

Haloperidol                          
 

N 26 3 6 4 1 40 
% 65,0 7,5 15,0 10,0 2,5 100,0 

Morfina                                 
 

N 17 6 5 10 2 40 
% 42,5 15,0 12,5 25,0 5,0 100,0 

Tramadol                              
 

N 22 3 7 7 1 40 
% 55,0 7,5 17,5 17,5 2,5 100,0 

Furosemida                         
 

N 23 3 3 10 1 40 
% 57,5 7,5 7,5 25,0 2,5 100,0 

Midazolam                           
 

N 28 4 2 4 2 40 
% 70,0 10,0 5,0 10,0 5,0 100,0 

Levomepromazina              
 

N 34 3 2 1 0 40 
% 85,0 7,5 2,5 5,0 0 100,0 

Salbutamol                          
 

N 34 3 2 1 0 40 
% 85,0 7,5 5,0 2,5 0 100,0 

Butilescoplamina                
 

N 19 2 4 10 0 40 
% 47,5 5,0 10,0 25,0 0 100,0 

Lorazepam                           
 

N 36 3 1 0 0 40 
% 90,0 7,5 2,5 0 0 100,0 

Ceftriaxona                          
 

N 31 2 3 4 0 40 
% 77,5 5,0 7,5 10,0 0 100,0 

Diclofenac                            
 

N 33 1 2 4 0 40 
% 82,5 2,5 5,0 10,0 0 100,0 

Cloreto de Sódio a 0,9        
 

N 3 7 6 19 5 40 
% 7,5 17,5 15,0 47,5 12,5 100,0 

Dextrose a 5 %                    
 

N 17 4 5 11 3 40 
% 42,5 10,0 12,5 27,5 7,5 100,0 

Cloreto de Sódio a 0,9% 
com  Cloreto de potássio   

N 38 1 1 0 0 40 
% 95,0 2,5 2,5 0 0 100,0 
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Quanto aos motivos que levam os respondentes a não utilizar a via sc para 

medicação, verificamos na Tabela V - Motivos para a não utilização da medicação 

por via sc, que a maioria dos respondentes (76,5%) refere que não o fez por “falta 

de prescrição do medicamento”. Esta informação reforça a análise efectuada na 

tabela anterior, da pouca utilização via sc para medicação, uma vez que a 

administração da terapêutica só pode ser realizada pelo enfermeiro se prescrita pelo 

médico. 

 

Também podemos evidenciar que o não uso da via sc para administração de 

medicação se deve “à falta de conhecimento”, facto alegado por 39,7% dos 

respondentes. 

 
Tabela V – Motivos para a não utilização da medicação por via sc 

 Sim Não Total

Medicação não adequada à situação N 10 58 68 
% 14,7 85,3 100,0 

Desconhecimento da administração 
por esta via 

N 27 41 68 
% 39,7 60,3 100,0 

Falta de prescrição do medicamento N 52 16 68 
% 76,5 23,5 100,0 

Medicação não existente no Centro 
de Saúde 

N 18 50 68 
% 26,5 73,5 100,0 

Recusa por parte do doente e/ou 
cuidador 

N 1 67 68 
% 1,5 98,5 100,0 

Discordância na decisão terapêutica 
em equipa 

N 1 67 68 
% 1,5 98,5 100,0 

Contra-indicação na administração 
da medicação 

N 1 67 68 
% 1,5 98,5 100,0 

 

Quanto às maiores dificuldades na utilização desta via, os respondentes referem que 

a “falta de informação” às vezes 24,1%, muitas vezes 20,7% e a “pouca 

experiência” às vezes 34,5%, muitas vezes 9,1% e sempre 18,2%, como podemos 

ver na Tabela VI. 
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Curiosamente, ao contrário do que muitas vezes ouvimos, 85,2% dos respondentes 

considerou que “a falta de tempo” não constituiu problema. Este é um dado que nos 

parece importante salientar, pois apesar da falta de recursos humanos, os 

profissionais de saúde parecem gerir o tempo de acordo com as necessidades de 

cuidados de saúde do doente com doença crónica de evolução prolongada no 

domicílio.    

 

Tabela VI – Motivos para não utilizar a via sc 

 

 

A Tabela VII - Percepção da concordância dos profissionais de saúde sobre se 

a via sc é uma técnica segura e adequada para doentes no domicílio, mostra 

que 43,9% dos respondentes concordam, e 36,6% concordam totalmente que a 

via sc é uma técnica segura para administração de terapêutica no domicílio.  

 

  Nunca Raramente Às 
Vezes 

Muitas 
Vezes 

Sempre Total

Dificuldade por falta de 
informação 

 

N 17 10 14 12 5 58 
% 29,3 17,2 24,1 20,7 8,6 100,0 

Dificuldade de procedimento 
 

N 26 22 6 0 0 54 
% 48,1 40,7 11,1 0,0 0,0 100,0 

Pouca experiência 
  

N 11 10 19 5 10 55 
% 20,0 18,2 34,5 9,1 18,2 100,0 

Falta de apoio da equipa de 
saúde                                               

 

N 25 14 7 6 1 53 
% 47,2 26,4 13,2 11,3 1,9 100,0 

Falta de apoio do cuidador
 

N 23 15 11 3 1 53 
% 43,4 28,3 20,8 5,7 1,9 100,0 

Falta de colaboração do doente 
 

N 27 16 8 1 1 53 
% 50,9 30,2 15,1 1,9 1,9 100,0 

Falta de higiene e condições 
habitacionais 

 

N 22 13 15 3 0 53 
% 41,5 24,5 28,3 5,7 0,0 100,0 

Isolamento social                         
 

N 26 9 15 3 1 54 
% 48,1 16,7 27,8 5,6 1,9 100,0 

Falta de tempo 
 

N 46 4 3 1 0 54 
% 85,2 7,4 5,6 1,9 0,0 100,0 
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Tabela VII - Percepção da concordância dos profissionais de saúde sobre se a via sc é uma 

técnica segura e adequada para doentes no domicílio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela VIII – Percepção da concordância dos profissionais de 

saúde se a utilização da via subcutânea diminui a recorrência de doentes ao 

Serviço de Urgência para hidratação e/ou administração de terapêutica, 51,2% 

dos respondentes concordam, e 41,5% concordam totalmente, que o uso desta 

via evita o recurso ao serviço de urgência do hospital.  

 

 
Tabela VIII – Percepção da concordância dos profissionais de saúde se a utilização da via sc diminui 

a recorrência de doentes ao Serviço de Urgência para hidratação e/ou administração de terapêutica" 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 N %

Discordo Totalmente 1 2,4 
Discordo 1 2,4 
Não Concordo nem discordo 6 14,6 
Concordo 18 43,9 
Concordo Totalmente 15 36,6 
Total 41 100,0 

 N %

Discordo Totalmente 0 0 
Discordo 0 0 
Não Concordo nem discordo 3 7,3 
Concordo 21 51,2 
Concordo Totalmente 17 41,5 
Total  41 100,0 
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Na Tabela IX – Percepção da aceitação do doente face à via sc, verificámos que 

61,0% dos respondentes considera que a técnica é bem aceite pelo doente.  

 

 
Tabela IX – Percepção da aceitação do doente face à via sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforçando os resultados obtidos na Tabela IX e no Quadro XVII – Percepção da 

aceitação do doente face à via sc, cujos resultados foram obtidos por análise de 

conteúdo das respostas nas perguntas abertas, verificamos que a aceitação por 

parte do doente é comprovada, estando implícita a necessidade de um “bom suporte 

por parte da equipa”. Segundo a APCP é fundamental que os profissionais de saúde 

tenham formação e treino rigoroso e adequado na área de cuidados paliativos, 

permitindo desta forma ao doente ter uma morte digna. É pois fundamental que a 

equipa consiga demonstrar segurança, transmitindo de forma clara as vantagens e 

as desvantagens, bem como a importância da utilização da via sc, no domicílio.  

 

 

 

  

 N %

Nunca 0 0 
Raramente 2 4,9 
Às Vezes 10 24,4 
Muitas Vezes 25 61,0 
Sempre 4 9,8 
Total 64 100,0 
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Quadro  XVII – Percepção da aceitação do doente face à via sc 

 
 

 

Na Tabela X - Percepção dos profissionais de saúde quanto à colaboração do 

doente neste tipo de cuidados, tendo em conta a experiência dos profissionais de 

saúde, 43,9% dos respondentes consideram que os doentes colaboram muitas 

vezes e 31,7% às vezes, o que pode significar que o recurso à via sc pode ser uma 

mais-valia para o bem-estar do doente/família, no domicílio. 

 
Tabela X - Percepção dos profissionais de saúde na colaboração do doente neste tipo de 

cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Categoria 

 
Sub-categoria 

 
Nº de registos 

 
 
 

Aceitação 

Constataram Benefícios 7 

Bom suporte da Equipa de Enfermagem 10 

Segurança na técnica 4 

Técnica pouco dolorosa 3 

Boa aceitação pelos cuidadores 4 

          Total 28 

Não Aceitação 
Serem puncionados 4 

Insegurança da Família 3 

          Total 7 

 N % 
Nunca 1 2,4 
Raramente 3 7,3 
Às Vezes 13 31,7 
Muitas Vezes 18 43,9 
Sempre 6 14,6 
Total 41 100,0 
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Quanto à Tabela XI - Percepção dos profissionais de saúde face ao cuidador na 

dificuldade deste lidar com a via sc, verificámos que 55% dos respondentes 

referem que às vezes têm dificuldades. 

 

Tabela XI - Percepção dos profissionais de saúde face ao cuidador na dificuldade deste lidar 

com a via sc 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente à dificuldade que o cuidador sente na utilização da via sc, podemos 

referir, de acordo com o Quadro XVIII, que, de uma forma geral, os cuidadores não 

têm dificuldade, desde que “exista um bom apoio da equipa”. Verificámos, ainda, 

que a principal dificuldade se prende com “dúvidas e receios” quanto ao sofrimento 

do doente. Cabe à equipa de cuidados paliativos minorar esse sofrimento, promover 

qualidade de vida dos doentes e família e permitir um final de vida e uma morte 

digna, conforme Neto (2005). 

 

É de salientar que alguns dos respondentes referiram que a recusa de manipulação 

da via sc pela família/cuidador é habitualmente no inicio da intervenção da equipa 

de saúde. Isto dever-se-á provavelmente à falta de conhecimentos e, ainda ao facto 

dos cuidadores se sentirem inseguros e terem medo de magoar o doente. 

 N %

Nunca 2 5,0 
Raramente 7 17,5 
Às Vezes 22 55,0 
Muitas Vezes 7 17,5 
Sempre 2 5,0 
Total 40 100,0 
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Quadro XVIII - Percepção dos profissionais de saúde face ao cuidador na dificuldade deste lidar 

com a via sc 

Categoria Sub-categoria Nº de registos 

 

Não tem 
dificuldade 

Experiência no uso da via sc 13 

Suporte da equipa de Enfermagem 18 

Desmistificando os medos 10 

      Total 41 

 
Tem 
Dificuldade 

Dúvidas e receios quanto ao sofrimento 16 

Recusa do cuidador 10 

Cuidador mal informado 5 

      Total 31 

 

 

Já na Tabela XII - Percepção dos profissionais de saúde face à eficácia da via 

subcutânea em doentes com doença crónica de evolução prolongada, no 

domicílio, concluímos que 48,8% dos respondentes concordam, e 29,3% 

concordam totalmente com o recurso a esta via neste tipo de situação de saúde. 

 
Tabela XII - Percepção dos profissionais de saúde face à eficácia da via subcutânea em doentes com 

doença crónica de evolução prolongada, no domicílio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 O Quadro XIX - Percepção dos profissionais de saúde face à eficácia da via 

subcutânea em doentes com doença crónica de evolução prolongada, no 

 N %

Discordo totalmente 0 0 
Discordo 3 7,3 
Não concordo nem discordo 6 14,6 
Concordo 20 48,8 
Concordo totalmente 12 29,3 
Total 41 100,0 
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domicílio, vem reforçar os resultados obtidos anteriormente, pois os respondentes 

referem considerar a via sc eficaz no domicílio. Ao pensarmos nas vantagens da via 

sc, verificamos através das sub-categorias encontradas, que com a utilização da via 

sc para administração de medicação, consegue-se um controlo adequado de 

sintomas, evita-se internamentos e/ou idas desnecessárias ao hospital, sendo, 

também, mais cómodo para o doente e família. Ainda evita a presença permanente 

do enfermeiro. 

 

Quadro XIX - Percepção dos profissionais de saúde face à eficácia da Via subcutânea em doentes 

com doença crónica de evolução prolongada, no domicílio 

 
Categoria 

 
Sub-categoria 

 
Nº de registos 

 
Eficácia da 
técnica no 
domicílio 

Evita Internamentos 9 

Melhora a qualidade de vida do doente e família 6 

Evita presença permanente do enfermeiro 3 

Comodidade para o doente 12 

Controle de sintomas 9 

       Total 39 

 

 

Por fim, no Quadro XX – Percepção dos profissionais de saúde sobre a garantia 

da via sc como contributo para a personalização de cuidados ao doente e 

família, verificámos que a grande maioria dos respondentes considera que a via sc 

garante cuidados personalizados ao doente e família, pois a consideram uma óptima 

técnica em cuidados paliativos, por permitir o controlo dos sintomas, permitir a 
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participação da família e/ou cuidador, e ainda pelo facto de evitar os internamentos e 

aumentar a autonomia do doente. 

 
Quadro XX – Percepção dos profissionais de saúde sobre a garantia da via sc como contributo para a 

personalização de cuidados ao doente e família 

 
Categoria Sub-categoria Nº de registos 

 
Garante cuidados 
personalizados 

Óptima técnica em cuidados paliativos 51 

Controlo de sintomas 29 

Evita internamentos 23 

Melhor aceitação por parte da família 6 

Melhor autonomia do doente 9 

Participação da família no trabalho de equipa 18 

         Total  136 

Falha na garantia  
De cuidados 
personalizados 

 

Falta de experiência dos profissionais de saúde 

 

13 

        Total  13 

 
 

Realçamos ainda que alguns dos respondentes mencionam poder haver “falha na 

garantia dos cuidados personalizados” por falta de experiência dos profissionais de 

saúde. 

 

Face aos resultados apresentados, podemos concluir que a utilização da via sc para 

hidratação e administração de terapêutica é considerada como um recurso na 

hidratação e administração de terapêutica em doentes com doença crónica de 

evolução prolongada no domicílio, mais usada pelos profissionais de saúde na 

região de Lisboa, sendo enfatizada na hidratação do doente, e tendo como 

vantagem proporcionar a participação da família/cuidador no processo de cuidar e, 
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por consequência evitar as deslocações às urgências hospitalares e mesmo os 

internamentos. 
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7 – DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Face aos dados obtidos neste capítulo vamos proceder à interpretação dos 

resultados. Serão colocados em evidência os resultados que vão ao encontro dos 

nossos objectivos, e que dão resposta à questão de investigação. 

 

Dos 335 questionários enviados, recebemos de retorno 106 (31,6%). O que, de 

acordo com Fortin et al (2009), se situa na média de questionários recebidos quando 

estes são reenviados pelo correio, ou seja, entre 25% e 30%. Assim sendo, na 

nossa perspectiva, este resultado viabilizou o estudo. 

 

Assim, verificámos que, dos 106 respondentes, a maioria é do sexo feminino 

(87,7%). O que confirma as últimas estatísticas do INE sobre a população 

universitária, onde se constata que esta é constituída maioritariamente por 

indivíduos do sexo feminino, uma realidade na faculdade de medicina e no domínio 

do sexo feminino na profissão de enfermagem, confirmado também pelos muitos 

estudos nesta área.  

 

Constatámos que a média de idades dos nossos respondentes varia entre 20 e 39 

anos, para cerca de 65,1% da população. Neste contexto parece-nos poder dizer 

que é uma população relativamente jovem, pelo que pouco experiente. O que é 

corroborado pelo facto de 26,7% ter menos de 5 anos de exercício profissional. 

Segundo Benner (2001), o profissional com menos de 5 anos de exercício é 

considerado principiante, pelo que não tem desenvolvida a capacidade de decisão, 
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caracterizando-se assim por seguir as regras estabelecidas, não as questionando e, 

tendo habitualmente, uma atitude inflexível. 

 

Referimos que a maioria dos respondentes é da zona Norte (39,6%), 

maioritariamente são enfermeiros (89%), e, como já foi referido, o tempo de 

exercício em cuidados continuados é inferior a 5 anos.  

 

Contudo, destes 106 respondentes, apenas 38,7% utilizaram a via subcutânea, 

enquanto 61,3% nunca utilizou, referindo estes últimos que não utilizaram a via sc 

por “falta de oportunidade” (Tabela I). Face a este resultado constatámos que o 

recurso à via subcutânea nos cuidados ao doente com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio, está longe de ser comum na prestação de cuidados de 

saúde.  

 

Apesar da maioria dos respondentes serem da zona Norte, verificámos que são os 

profissionais de saúde da zona da Grande Lisboa que mais utilizam a via sc, quer 

para hidratação quer para administração de terapêutica. Estes justificaram que esta 

prática foi adquirida através da formação em serviço (Quadro XVI). 

 

Os referidos profissionais ainda mencionam que quando utilizam a técnica, 

puncionam essencialmente a parede abdominal (muitas vezes 42,5%, sempre 

37,5%), e algumas vezes a face externa da coxa (15%). Por outro lado, a região 

escapular e face anterior do tórax são as regiões menos utilizadas, talvez por serem 

consideradas mais desconfortáveis a nível psicológico, tanto para o doente como 
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para a família e, também, por alguns profissionais de saúde as considerarem de 

mais difícil manipulação. Segundo Neto (2008, p.279), “… a região torácica e a 

abdominal são aquelas de maior capacidade de absorção de fluidos. Daí serem 

estas as zonas preferenciais para a prática de hipodermoclise e administração 

prolongada de fármacos, e os outros locais serem mais indicados para a 

administração intermitente”41. 

 

A este propósito os respondentes referenciaram, relativamente às situações clínicas 

em que utilizaram mais vezes a via sc, que é nos doentes desidratados (42,5%), e 

nos doentes em fase agónica (35%), que mais recorrem à hipodermoclise. O que 

está de acordo com a escolha da região da parede abdominal ser a mais utilizada 

para punção sc. 

 

Podemos, mais uma vez, inferir o que tem sido dito relativamente à via sc para 

hidratação, uma vez que os medicamentos mais utilizados são o cloreto de sódio a 

0,9%, segundo 47,5% dos respondentes, conforme a Tabela IV. Segue-se a 

metoclopramida (37,5%), a morfina, furosemida e butilescopolamina (25%). 

 

A este propósito, segundo refere Centeno (2008, p. 83), “Hidratar a pacientes con 

enfermedad avanzada que padecen delirium y toxicidad de opioides es una 

estrategia que estimula la eliminación de los metabolitos opioides tóxicos”X. 

 

                                                 
X Hidratar doentes com doença que têm delirium e toxicidade por opióides é uma estratégia que estimula a eliminação dos 
metabolitos tóxicos dos opióides.  
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Para o controlo sintomático no âmbito dos cuidados a doentes crónicos e em 

contexto de cuidados paliativos, os medicamentos mais usados por via sc são os 

opióides (morfina, tramadol, fentanil), os neurolépticos (haloperidol e 

levomepromazina), os antieméticos (metoclopramida, ciclizina, haloperidol, 

levomepromazina) e a butilescopolamina, esta como anticolinérgica. 

 

Por outro lado verificámos que a medicação indicada na Tabela IV não é 

administrada por via sc, em 76,5% dos casos, por falta de prescrição médica. 39,7% 

dos respondentes referem a razão de desconhecimento sobre a possibilidade do uso 

desta via para a administração da referida terapêutica (Tabela V). Ainda foi referido 

pelos respondentes que as maiores dificuldades em usar a via sc estão 

relacionadas com a falta de informação (20,7%) muitas vezes, e pouca 

experiência (18,2 %) sempre. 

 

Segundo Neto (2008), no nosso país, a utilização da via subcutânea, em contexto de 

internamento hospitalar fora dos serviços específicos de cuidados paliativos, é 

escassa, e ainda está rodeada de algum desconhecimento apesar de alguma 

bibliografia já existente sobre esta matéria. 

 

Podemos acrescentar que os respondentes consideram que via sc é uma técnica 

segura no domicílio, quer para hidratação quer para administração de terapêutica, 

de acordo com 43,9% que concordam e 36,6% que concordam totalmente. 
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Verificámos também que 51,2% dos respondentes concordam, e 41,5% 

concordam totalmente que o uso da via sc, para administração de medicação e 

hidratação, evita o recurso ao serviço de urgência do hospital na maioria das 

situações. Pois conforme referido por diversos autores como Twycross (2003), Neto 

(2008) e Centeno (2008), os doentes recorrem menos ao hospital quando têm os 

sintomas controlados, e consideram importante ter um bom apoio da equipa de 

saúde, nomeadamente: 

 

• Através do contacto telefónico;  

• Da medicação previamente preparada para alguma situação de 

urgência/SOS; 

• Da explicação e esclarecimento prévio ao doente e cuidador de alguma 

sintomatologia que se prevê que possa surgir; 

• Das visitas domiciliárias com avaliações frequentes. 

 

 Quanto à percepção dos profissionais de saúde sobre as dificuldades do cuidador 

em lidar com a via sc, averiguámos que 55% dos respondentes, quando 

questionados sobre esta dificuldade, referem que às vezes têm dificuldades mas, 

por outro lado, justificam que as ultrapassam se houver um bom apoio da equipa de 

saúde, com um esclarecimento assertivo, desmistificando medos e dúvidas. Tal 

como nos diz Cerqueira (2004, p. 61), “…a informação assume um papel 

fundamental, pelo que deve ser rigorosa, clara e simples, mas adequada aos 

factores socioculturais do doente paliativo e seu cuidador”17. 
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Ainda, face à eficácia da via subcutânea em doentes com doença crónica de 

evolução prolongada, no domicílio, verificámos que segundo a percepção dos 

profissionais de saúde respondentes, a utilização da via sc evita internamentos, no 

parecer de 48,8% (concordam), uma vez que se consegue um melhor controlo de 

sintomas, mais comodidade para o doente pois pode ficar em casa e não necessita 

da permanência do enfermeiro 24h podendo ser manipulada pela família. Segundo 

vários autores, Menahem (2001), Twycross (2003), Neto (2008) e Centeno (2008), 

são várias as vantagens da via sc, nomeadamente:  

 

• Ser administrada no domicílio, pelo doente e/ou cuidador; 

• Evitar a hospitalização; 

• Ter um índice de absorção idêntico ao da via intramuscular e ser menos 

dolorosa para o doente;  

• Ter menos complicações em relação à via endovenosa (extravasão, entrada 

de ar/risco embolia) necessitando de menos vigilância;  

• Ser de baixo custo; 

• Ter menor risco de infecção; 

• Ser administrada de forma contínua ou intermitente;  

• Permitir mais autonomia ao doente e à família.  

 

Relativamente à percepção dos profissionais de saúde face à garantia da via sc 

como contributo para a personalização de cuidados de saúde, ao doente e família, 

mais uma vez constatámos que os respondentes reforçam o referido ao longo deste 

trabalho, ou seja, que a via sc é um óptimo recurso para administração de 
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terapêutica em cuidados paliativos no domicilio, conseguindo-se um bom controlo 

sintomático, podendo ser manuseada pelo doente e/ou cuidador, evitando assim, 

pelas razões mencionadas, o recurso aos serviços hospitalares.  

 

Não podemos deixar de reforçar que a via sc é uma óptima alternativa quando a via 

oral não está disponível.  

 

Face aos resultados apresentados, salientamos que apesar das vantagens 

apontadas pelos diferentes estudos, referenciados neste trabalho, o recurso à via sc 

ainda é muito restrito nos cuidados ao doente com doença crónica de evolução 

prolongada, no domicílio. Constatámos que a maioria dos profissionais de saúde não 

recorrem à via sc por falta de informação ou falta de experiência na utilização desta 

via quer para hidratação quer para administração de terapêutica. Assim sendo, 

parece-nos necessário trabalhar esta temática quer a nível da formação inicial, 

seguindo o proposto por Sapeta (1997) e Pereira (2008) e, ainda, a nível da 

formação pós-graduada e contínua dos profissionais de saúde, de acordo com as 

orientações do Plano Nacional de Saúde para 2010 e da APCP (2004). 
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8 - CONCLUSÃO 

  

Concluímos que, apesar das dificuldades com que nos deparámos, nomeadamente 

a dificuldade em obter autorização por parte dos ACES para aplicação dos 

questionários, limitando de certa forma a nossa investigação, consideramos que os 

resultados obtidos foram positivos, pois possibilitaram-nos atingir os objectivos 

propostos para este estudo. Assim, constatamos a necessidade de informação e 

formação na área da prestação de cuidados de saúde no domicilio aos doentes 

crónicos e/ou terminais, pois é evidente o desconhecimento da temática em estudo 

pelos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros.  

 

Consideramos que a formação dos profissionais de saúde sobre a utilização da via 

subcutânea em regime domiciliário condiciona o recurso à mesma. Assim, 

consideramos ser imprescindível uma equipa de saúde bem treinada em cuidados 

paliativos. Consideramos ainda que o bom suporte e esclarecimento do doente e da 

família/cuidador, tal como é preconizado pela DGS, na Missão dos Cuidados 

Paliativos, é fundamental para a prestação de cuidados de saúde ao doente com 

doença crónica de evolução prolongada, no domicílio. 

 

 Pensamos ainda que realizando este estudo conseguimos despertar nos 

profissionais de saúde respondentes que nunca recorreram à via sc para hidratação 

e administração de terapêutica, o interesse por um conhecimento mais aprofundado 

sobre cuidados paliativos, e neste caso específico pelo recurso a via subcutânea no 

domicílio nas suas intervenções futuras. 
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Assim, consideramos que a “redescoberta” da via subcutânea veio trazer mais 

conforto e qualidade de vida ao doente/família alvo de um conjunto de intervenções 

no universo dos cuidados paliativos, quer pela sua segurança, baixo custo, 

simplicidade, e pelas vantagens que se sobrepõem às desvantagens tanto ao nível 

individual como social e económico. 

 

Deste modo, se o acompanhamento do doente em fase de fim de vida for adequado, 

e se a família for integrada no processo de cuidar como elemento activo da equipa 

de saúde interdisciplinar, o doente usufruirá de uma melhor qualidade de vida, do 

ponto de vista emocional e afectivo, bem como se verificará a diminuição da dor e 

angústia inerentes a esta fase de fim de vida e ainda, a família poderá viver melhor o 

seu luto.  

 

Concluímos, também, conforme Neto (2004), que os Cuidados Paliativos afirmam a 

vida e aceitam a morte como um processo natural. Os cuidados paliativos são alvo 

de uma intervenção rigorosa, pelo que se devem utilizar ferramentas científicas e 

promover a abordagem holística do doente. Assim, todo este processo implica uma 

equipa de saúde com formação e treino adequados nas diversas áreas de 

intervenção na área da saúde, para poder actuar de forma eficaz no sofrimento do 

doente e da família, no controlo rigoroso dos sintomas, na comunicação e apoio na 

gestão do luto. 

 

Consideramos que foram atingidos os objectivos a que nos propusemos, embora 

desejemos que sejam elaborados estudos mais abrangentes e aprofundados nesta 
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área, concorrendo para o investimento nos Cuidados Paliativos, uma vez que, como 

é referido pela APCP (2007)XI, são benéficos para o doente e família quer em 

cuidados de saúde domiciliários quer em outras unidades de referência. 

 

É importante salientarmos, mais uma vez a pouca adesão dos profissionais de 

saúde, médicos e enfermeiros, a este estudo como constatamos estatisticamente 

face aos resultados obtidos. Ao equacionarmos este facto relacionamo-lo, 

empiricamente, com o desinteresse pela participação em estudos por parte dos 

profissionais ou a falta de conhecimento nesta área. Pensamos que teríamos obtido 

resultados mais fidedignos e elucidativos no domínio da temática em estudo se 

tivéssemos obtido maior percentagem de respostas. 

 

Por tudo o que foi referido, podemos concluir que a via subcutânea tem potencial, e 

pode ter um impacto favorável na qualidade de vida do doente/família e, em 

especial, no doente em Cuidados Paliativos, conforme Pereira (2008, p.270) conclui 

“… que, por aqui, a hipodermoclise possa crescer forte e competente junto à filosofia 

dos Cuidados Paliativos”49. 

 

De acordo com os resultados obtidos e as conclusões apresentadas, sugerirmos: 

 

• Maior investimento na formação em serviço dos profissionais de saúde 

sensibilizando-os para o recurso à via sc nos doentes no domicílio; 

 

                                                 
XI  Organização de Serviços de Cuidados Paliativos – Recomendações da APCP (2007) 
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• Que na Formação Inicial, esta temática seja abordada na disciplina de 

Cuidados Paliativos; 

 

• A formação da equipa hospitalar no sentido de reforçar o ensino à família 

sobre a importância de cuidar o doente no domicílio, sempre que possível; 

 

• Facilitar a acessibilidade dos doentes/família aos profissionais de saúde 

nomeadamente através de contacto telefónico (telemóvel); 

 

• Ainda a realização de investigação nesta área como tentativa de perceber 

quais as necessidades dos doentes, famílias e técnicos de saúde a nível de 

cuidados paliativos e, assim, contribuir para a melhoria dos cuidados de 

saúde e, por consequência, da qualidade de vida do doente com doença 

crónica de evolução prolongada no domicilio. 
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ANEXO I - Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

 

 

Caros Colegas 

 

Este questionário tem como objectivo estudar as dificuldades, vivências e 

sentimentos dos Profissionais de Saúde (Médicos e Enfermeiros), na utilização 

da Via Subcutânea para hidratação (hipodermoclise) e para administração de 

terapêutica em doentes com doença crónica de evolução prolongada no 

domicílio, no âmbito da Dissertação do Mestrado em Cuidados Paliativos da 

Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

A Via Subcutânea é utilizada para hidratação ou administração de fármacos, 

quando o doente tem sinais de desidratação e, embora degluta não tem 

capacidade para ingerir líquidos suficientes, e/ou apresente sinais de toxicidade 

de fármacos, má absorção intestinal, e, ainda, em situações de inconsciência e 

agonia.  

 

A vossa colaboração é fundamental para a realização desta Dissertação pelo 

que agradeço que dispensem um pouco do vosso tempo e respondam ao 

questionário. 

Este é anónimo e confidencial, sendo apenas utilizado para a consecução 

deste estudo. 

 

Agradeço a vossa disponibilidade e colaboração. 

 

Luisa Moreira 

 

Contactos: 962410221 / luisamlmoreira@sapo.pt 
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QUESTIONARIO 
 
 
 

 
 
1 – Centro de Saúde _____________________________ 
 
 
2 – Idade __________________anos 
 
 
 
3 – Sexo   
 
 
 
 
4 – Profissão      
 
 
 
 
 
5 – Grau Académico 
 
    

Bacharel   

Licenciado  

Mestre  

Doutor  

Outra formação académica  

 

5.1 – Se outra formação especifique qual _____________________________ 

 

 6 - Tempo de exercício profissional __________anos/meses 

 

7 – Tempo de exercício profissional nesta área dos cuidados continuados 

____________________anos/meses 

 
 

F  

M  

Enfermeiro  

Médico  
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8 - Já utilizou via subcutânea para hidratação e/ou administração de 

terapêutica, no domicílio?       
 

Sim       Não   

 
Se sim, passe a responder à pergunta 10. 
Se respondeu não, assinale na pergunta 9 a razão porque não o fez. 

 
 

9– Assinale com uma (x) qual ou quais os motivos ou motivos porque não 

utilizou: 

 

9.1 Não domina a técnica  

9.2 Não teve oportunidade de utilizar  

9.3 Não tem recursos materiais  

9.4 Não tem colaboração por parte dos doentes e/ou cuidadores   

9.5 Não tem colaboração por parte dos outros profissionais de saúde  

9.6 Outras  

 

Se respondeu Outras, especifique_______________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

10 – Diga em que área adquiriu o conhecimento sobre a via subcutânea para 

hidratação e/ou administração de terapêutica, especificando qual:  

 

10.1 - Formação profissional _______________________________  

10.2 – Especialização _____________________________________  

10.3 - Pós graduação _____________________________________  

10.4 - Formação em serviço________________________________  

10.5 - Outros formações___________________________________  

  



 4

11 – Há quanto tempo utiliza a via subcutânea para hidratação e/ou 

administração de terapêutica, no domicílio? ______________ (anos/meses) 
 

 

12 – Diga com que frequência utilizou a via subcutânea para hidratação e/ou 

administração de terapêutica, no domicilio: (assinale com uma cruz (x) a sua 

resposta no quadrado correspondente). 

 

12.1 – Para hidratação do doente: 

     

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

 
 

12.2 – Para administração terapêutica: 

     

Nunca Raramente Às vezes Muitasvezes Sempre 

 

 

13 – Na punção subcutânea indique dos locais abaixo indicados quais os que 

elege com maior frequência, (assinale com uma cruz(X)):   

 

 

 
 

Locais de Punção N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

À
s 

ve
ze

s 

M
ui

ta
s 

ve
ze

s
S

em
pr

e 

13.1 Parede abdominal      

13.2 Face anterior do tórax      

13.3 Região escapular      

13.4 Braços      

13.5 Face externa da coxa      
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14 – No quadro que se segue, estão assinaladas algumas alterações clínicas  

refira a ou as situações em que já utilizou a via subcutânea para hidratação 

e/ou administração de terapêutica: 

 

 

 

Situação clinica do doente 

N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

À
s 

ve
ze

s 

M
ui

ta
s 

ve
ze

s
S

em
pr

e 

14.1 – Desidratação      

14.2 - Dificuldade na deglutição a líquidos      

14.3 - Dificuldade na deglutição a sólidos      

14.4 - Lesões da boca, esófago, faringe      

14.5 - Náuseas e/ou vómitos      

14.6 - Má absorção intestinal      

14.7 - Oclusão Intestinal      

14.8 – Convulsões      

14.9 - Fase agónica      

14.10 - Sedação prolongada      

14.11 - Doentes inconscientes      

14.12 - Toxicidade a farmacos      

14.13 - Doentes sem outras vias de administração 

disponíveis (rectal, EV, transdérmica, sublingual) 

     

14.14 – Outros      

 

14.15 - Se respondeu Outros, especifique____________________________ 

______________________________________________________________ 
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15 – Da medicação abaixo indicada, assinale com uma cruz (x), a que já 

utilizou por via subcutânea: 

 

  
Nome do medicamento 

N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

À
s 

ve
ze

s 

M
ui

ta
s 

ve
ze

s
S

em
pr

e 

15.1 Metoclopramida      

15.2 Dexametazona      

15.3 Haloperidol      

15.4 Morfina      

15.5 Tramadol      

15.6 Furosemida      

15.7 Midazolan      

15.8 Levomepromazina      

15.9 Salbutamol      

15.10 Butilescopolamina      

15.11 Lorazepam      

15.12 Ceftriaxone      

15.13 Diclofnac      

15.14 Cloreto de Sódio a 0,9%      

15.15 Dextrose a 5%      

15.16 Cloreto de Sódio a 0,9% com Cloreto de potássio      

15.17 Outros      

 

Se respondeu Outras, especifique_______________________________ 

_____________________________________________________________ 
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16 – Da terapêutica enumerada no quadro anterior, diga qual ou quais os 

razões porque não foi possível utilizar alguma por via subcutânea. Assinale 

com cruz (X) essa razão e/ou razões:  

 

 16.1  Medicação não adequada à situação  

16.1 Desconhecimento da administração por esta via  

16.2 Falta de prescrição do medicamento  

16.3 Medicação não existente no Centro de Saúde   

16.4 Recusa por parte do doente e/ou família/cuidador  

16.5 Discordância na decisão terapêutica em equipa   

16.6 Contra-indicação na administração da medicação  

16.7 Outros  

 

Se respondeu outros justifique ______________________________________ 

 

17 – Na utilização da via subcutânea para hidratação e/ou administração de 

terapêutica as suas maiores dificuldades estão relacionadas com: (assinale 

com uma cruz (x)) 

   

  

N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

À
s 

ve
ze

s 

M
ui

ta
s 

ve
ze

s
S

em
pr

e 

17.1 Falta de informação      

17.2 Dificuldade de procedimento      

17.3 Pouca experiência       

17.4 Falta de apoio da equipa de saúde      

17.5 Falta de apoio do cuidador      

17.6 Falta de colaboração do doente      

17.7 Falta de condições de higiene habitacional      

17.8 Isolamento Social      

17.9 Falta de tempo      
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18 – “A utilização da via subcutânea para hidratação e/ou administração 
de terapêutica é uma técnica segura e adequada para doentes no 
domicílio”, relativamente a esta afirmação, assinale com uma cruz (x), o seu 

grau de concordância: 

 

 
 
19 – “A utilização da via subcutânea para hidratação e/ou administração 
de terapêutica diminui a recorrência de doentes ao Serviço de Urgência 
para hidratação e/ou administração de medicação”. Assinale com uma cruz 

(x) o seu grau de concordância. 

   

 
  

20 – Considera que a utilização da via subcutânea para hidratação e/ou 

administração de terapêutica é bem aceite pelo doente? 

  
     

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 
         

Justifique_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

21 – De acordo com a sua experiência acha que o doente colabora neste tipo 

de cuidados? 

 
     

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 
 

   

     

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 
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22 – De acordo com a sua experiência acha que o cuidador tem dificuldade 

em lidar com este tipo de cuidados? 

     

     

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 
 

Justifique_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

23 – Considera que a utilização da via subcutânea para hidratação e/ou 

administração de terapêutica é eficaz em doentes com doença crónica de 

evolução prolongada, no domicilio? 

    

 

Justifique_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

24 – Mais uma vez, recorrendo à sua experiência profissional considera que a 

utilização da via subcutânea para hidratação e/ou administração de terapêutica 

contribui para garantir cuidados personalizados ao doente/família/cuidador no 

domicilio? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    

 

 

Muito Obrigado pela sua colaboração 

     

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 
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ANEXO II - Pedido de autorização para ACES 

 



Exmo. Sr.  

Director do Agrupamento de  

Centros de Saúde de  

 

 

Luisa Maria Leitão Moreira, Enfermeira Graduada, a exercer funções no Centro de 

Saúde dos Olivais, a elaborar uma Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos, 

da Faculdade de Medicina de Lisboa, cujo tema “Hipodermoclise uma Forma de 

Dignificar a Vida em Cuidados Domiciliários”, tem como orientadora a Prof. Dra. 

Deolinda Antunes Luz e como co-orientadora a Prof. Dra. Isabel Monteiro Grillo, vem 

por este meio pedir autorização para a colaboração dos Médicos e Enfermeiros, que 

exercem funções nos Centros de Saúde desse Agrupamento, para responderem a um 

questionário referente à Dissertação acima referida e que envio em anexo. 
 

Para qualquer esclarecimento, contacto telefónico nº 962 410 221 ou 912 463 355  e 

ainda 218511183 (Centro de Saúde dos Olivais). 

 

Pede Deferimento 

 

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2009 

 
 
 




