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INTRODUÇÃO 

 

A experiência da morte ocupa um lugar central na História da humanidade. 

(Gadamer, 1997). 

A cultura, a história, o tempo em que se vive, a forma de viver e ver a vida, a 

religião contextualizam e influenciam a forma como se vive e acompanha a 

morte de alguém.  

Há um factor comum na visão da morte: os Homens não podem nem querem 

admitir o “não-ser-mais” da pessoa que morre, é inconcebível que a 

consciência humana tenha um fim. (Gadamer, 1997). 

Ou seja, a morte tanto é algo sempre presente ao longo da vida como também 

é negada na tentativa de ser minimizada enquanto se vive. 

 

Toda a sociedade, grande ou pequena, desenvolvida ou em desenvolvimento 

adquiriu a sua própria forma de lidar com a morte. (Rosenblatt citado por 

Parkes, Laungani e Young, 2003). 

Na cultura ocidental a morte foi deixando de ser uma experiência vivida no 

ambiente familiar, passando a acontecer em ambiente hospitalar, com pouca 

intervenção da família. Martins citado por Barbosa (2003) propõe quatro 

temáticas essenciais na síntese das principais críticas dirigidas à morte no 

mundo ocidental: A hospitalização e medicalização da morte, que desloca o 

processo de morrer da família e comunidade para os profissionais de saúde e 

hospitais; A desritualização da morte e a rarefacção generalizada do culto da 
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morte; A decadência da linguagem, ou discurso sobre a morte que se evidencia 

na redução clara da representação expressiva da morte na arte e na literatura. 

Por fim apresenta a ausência de sentido da morte na época contemporânea, 

sendo que o próprio «progressismo» (infinito «progresso») da vida civilizada 

concede à morte a marca de ausência de sentido. 

 

De facto, podemos notar no nosso contexto social uma ausência de reflexão 

sobre o morrer e a morte, como processo natural da vida, sendo entendido 

como algo a ser reprimido e que passou a ser da responsabilidade dos 

profissionais de saúde. 

Por outro lado, os próprios profissionais de saúde, ainda em grande número, 

não encaram o processo de morrer como natural, que deve ser acompanhado 

adequadamente em todas as fases. 

Ideia confirmada por Barbosa (2003:8) ao afirmar que “grande número de 

profissionais de saúde estão ainda pouco preparados para assistir, entender, 

acompanhar e ajudar realmente um ser humano nos difíceis momentos que 

antecedem a sua morte”.  

A vivência do processo morrer por parte da própria pessoa e dos seus 

familiares está dependente de múltiplos factores, tais como os recursos, o 

contexto ou se a responsabilidade de cuidar da pessoa doente foi partilhada.  

 

A última etapa da vida, quando condicionada por uma doença prolongada e 

incurável é extremamente complexa e específica, uma vez que envolve 

sofrimento da pessoa que vive este processo e por quem lhe é próximo. 
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Partilhando desta opinião, Barbosa (2006) refere que “as doenças de curso 

prolongado e irreversível, incuráveis estão associadas a perdas importantes 

nos doentes, nos familiares e nos profissionais de saúde, conduzindo a 

sofrimento e a processos de luto, algumas vezes complicados (G)”. 

 

Não será possível qualificar qual o processo mais doloroso, se o cuidar de uma 

pessoa querida em processo terminal ou o vivenciar a sua perda. Mas 

sabemos que ambas farão parte de um difícil período da vida. 

Corroborando desta afirmação, Stroebe citado por Twycross (2003), refere que 

o luto é a maior crise que muitas pessoas jamais têm de enfrentar e, tal como 

outros acontecimentos de vida stressantes, têm sérias consequências para um 

número substancial de pessoas”. 

O processo de luto é portanto bastante complexo e distinto em todos os casos, 

em todos os contextos e em todas pessoas. 

 

Importa compreender como é vivido o processo de luto associado à perda 

relacionada com a doença e com a morte.  

O sentimento de perda de uma pessoa significativa assume grandes 

proporções a vários níveis, sobretudo para quem acompanhou, em parte do 

seu percurso de vida e durante o processo terminal como cuidador principal, a 

pessoa que morreu. 

Este processo inicia-se quando ocorrem perdas associadas à doença terminal. 

Barbosa (2006:380) afirma que “A perda reporta-se a uma situação de 

perda/ausência de pessoas, coisas ou representações mentais que põem em 

marcha reacções afectivas, cognitivas, comportamentais e, em termos gerais, o 

processo de luto.”  
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A nossa actividade profissional desenvolve-se a nível comunitário, mais 

especificamente, a nível dos cuidados de saúde primários, num Centro de 

Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Alentejo – Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo (ACES-ULSBA). Neste contexto, é frequente 

encontrarmos cuidadores principais que dispõem de pouco apoio familiar para 

assegurarem cuidados ao familiar/pessoa afectivamente próxima.  

A gravidade da situação de dependência/doença da pessoa receptora de 

cuidados é progressiva, sendo que esta pessoa se mantém em casa e precisa 

de cuidados de quem lhe é próxima, até à morte ou até próximo desse 

acontecimento.  

Apercebemo-nos, em algumas situações, de um sentimento de “sobrecarga” do 

cuidador, um cansaço/exaustão constantes em que se chega a revelar o desejo 

de que “tudo termine”. Estes sentimentos surgem de forma ambígua, podendo 

reflectir-se como negativo no processo de luto. 

Twycross (2003) chama à atenção para este aspecto referindo que numa 

relação altamente ambígua é provável que o luto seja mais difícil, o que 

frequentemente se manifesta através de sentimentos de culpa. 

Trata-se portanto de um processo complexo e específico que exige dos 

serviços de saúde respostas adequadas, incluindo a prestação de cuidados de 

saúde especializados: cuidados paliativos. 

 

A escolha da problemática ‘Vivência do processo terminal e de luto: 

Perspectiva do cuidador principal’, está relacionada com a preocupação em 

compreender melhor este processo, no sentido de melhor adequar 

cuidados/respostas ao nível do processo de cuidar da pessoa doente, cuidador 
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e família e do acompanhamento no processo do luto. Pensamos ser importante 

identificar os factores que influenciam a vivência da fase terminal e luto na 

perspectiva do cuidador principal. 

Entendemos que este cuidador é a pessoa que acompanhou e viveu todo o 

processo. Sendo que o enfermeiro que presta cuidados à pessoa em fase 

terminal e sua família, mais concretamente ao cuidador principal em contexto 

domiciliário é, frequentemente o profissional que mais tempo partilha com os 

receptores de cuidados, torna-se para nós relevante conhecer que influencia é 

atribuída à conduta dos enfermeiros face à fase terminal e luto, na perspectiva 

do cuidador principal. 

Neste sentido, colocamos as seguintes questões de pesquisa: 

� Quais os factores que, na perspectiva do cuidador principal, influenciaram 

o processo terminal e de luto da morte de uma pessoa próxima? 

� Que influência é atribuída à conduta do Enfermeiro na vivência do 

processo terminal e de luto da morte de uma pessoa próxima, na 

perspectiva do cuidador principal? 

Tendo sido delineados os seguintes objectivos: 

� Descrever os factores que, na perspectiva do cuidador principal, 

influenciaram a vivência do processo terminal e de luto da morte da 

pessoa próxima. 

� Conhecer a influência da conduta do enfermeiro, atribuída pelo cuidador 

principal, sobre a vivência do processo terminal e de luto da morte da 

pessoa próxima. 
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O trabalho encontra-se dividido em três partes: a primeira parte contém o 

enquadramento teórico, com dois capítulos: 1. Fase terminal e luto: Perda de 

si, perda do outro, onde apresentamos uma breve resenha histórica e cultural 

da morte e do morrer humano, no sentido de compreender melhor como é 

entendida e pensada a morte e o morrer na sociedade em que vivemos, a 

vivência da fase terminal e luto para a pessoa doente e quem lhe é próximo 

afectivamente, reflectindo sobre ser cuidador neste contexto e 2. Cuidados 

paliativos/acções paliativas na comunidade, onde apresentamos uma breve 

descrição das respostas de cuidados paliativos existentes, reflectindo sobre a 

realidade actual. 

A segunda parte constitui-se na metodologia do estudo, onde são 

apresentados o desenho e população do estudo; instrumentos e estratégias de 

recolha de dados e aspectos éticos do estudo. Na terceira parte, são 

apresentadas as conclusões do estudo. 
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1. FASE TERMINAL E LUTO: PERDA DE SI, PERDA DO OUTRO 

 

Pensar na última etapa de vida, remete-nos para a reflexão sobre a 

consciência da perda, tanto para a pessoa que se aproxima do final da sua 

existência como para quem lhe é próximo. Temos, por um lado perdas 

associadas a incapacidades que a própria doença implica, e por outro 

sentimento de perda que a morte condiciona. 

A forma de encarar esta perda foi-se alterando ao longo do tempo, tal como 

Barbosa (2003:1) afirma: 

“Através da história, o ser humano sobreviveu ao traumatismo 
causado pela consciência da sua morte, inventando 
dispositivos adaptados à visão do mundo de cada época. 
Primeiro a magia e a bruxaria, depois a religião, hoje a técnica, 
que, simultaneamente, contém algo de magia e de religião.”  

 

Como se não fizesse parte da vida, a morte foi sendo entendida como limite 

final ao ser humano. Tornou-se num obstáculo à vida, que precisa ser 

ultrapassado. 

Na cultura ocidental, a visão da morte é marcada por medos e receios. Por um 

lado um acontecimento certo, por outro um acontecimento revestido de 

angústias. Deixou de ser entendida como um acontecimento normal da vida, 

sendo encarada como um fracasso da medicina.  

“No fundo, a morte continua a ser a mais desconhecida. Sabemos quando 

alguém está morto mas ignoramos o que é morrer, visto por dentro.” (Nunes, 

2009: 57) 
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O progresso das ciências médicas tem aumentado a expectativa da 

longevidade. Estes avanços têm dado azo à crença de que a morte pode ser 

protelada, adiada, mantida sob controlo ou mesmo totalmente vencida. 

(Parkes, Laungani e Young, 2003). 

No entanto a morte é inevitável e está presente, directa ou indirectamente, 

todos os dias na nossa vida. 

Nunes (2009:59) chama-nos a atenção para a forma como pensamos a morte, 

quando afirma que  

“(G) afinal, não é a morte que nos surpreende; é a fulgurante e 
brusca intuição de que a morte é o nosso futuro. E a certeza 
incontornável de que o futuro é mortal não suprime a 
imprevisibilidade. Desta forma, reconhecer-se mortal é a 
expressão antropológica, pois morrer é da condição humana, 
sendo que a morte é parte integral da vida – e por isso, o 
sentido da morte insere-se no sentido da vida.”  
 

Seria, ainda assim, interessante pensar que é a consciência de que a 

existência “está limitada no tempo”, que permite ao ser humano ter a 

perspectiva de vida como um todo. 

Barbosa (2003:6) refere que:  

“A ideia de morrer reenvia para a relação com o futuro. 
Inviabiliza o futuro (impossibilita a problemática do existir), mas 
o futuro poderá dar ou não um significado eventual à morte. A 
possibilidade de morrer faz com que o homem possa ver a vida 
como um todo”.  

 

Apesar de estar presente desde sempre na vida do ser humano, como 

acontecimento certo e natural, a morte assumiu a posição de derrota, antítese 

da vida. Ocorrência sempre inesperada, inelutável, e nunca se está preparado 

para descobrir que se vai morrer, não se sabem as regras não é uma carta de 

marear. (Barbosa, 2003). 

Mas tal como se prevê o nascer com tempo de gravidez, também se pode 

prever o morrer quando se entra num processo terminal. 
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Não sendo a morte um assunto pensado naturalmente pelos seres humanos, 

nomeadamente na cultura ocidental, ela começa a estar mais presente quando 

surgem determinadas situações que podem condicionar o final da vida.  

 

Seja pela chegada à idade mais avançada, com agravamento para os casos 

em que existem incapacidades e dependência, seja pelo surgimento de uma 

doença grave e incurável ou até por a morte de alguém afectivamente próximo, 

ou com idade semelhante, a morte parece ter prenúncios conhecidos.  

 

Os avanços das ciências da saúde têm determinado um aumento da 

longevidade, surgindo um aumento do número de pessoas com maior 

fragilidade, doenças crónicas e situações de incapacidade, que levam a um 

maior número de pessoas com dependência. As doenças crónicas passaram a 

ser a principal causa de morte. Esta realidade é enfatizada no Programa 

Nacional de Cuidados Paliativos (2004), onde é referido que em Portugal, 60% 

da mortalidade deve-se a doenças crónicas evolutivas como o cancro (20-

25%), as insuficiências orgânicas (respiratória, cardíaca, hepática, renal, etc.) 

ou as doenças neurológicas progressivas (demências, Parkinson, Esclerose 

Lateral Amiotrófica, Esclerose Múltipla, etc.). 

 

A doença crónica e grave, também denominada como doença terminal tem 

associada a consciência que o fim da vida pode estar próximo, mais próximo 

do que alguma vez se pensou.  

O conceito de doente terminal é alargado e envolve dimensões diversas.  

A Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos (SECPAL, 2002) define doença 

terminal apontando as seguintes características: doença incurável, progressiva 
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e avançada; escassa ou nenhuma possibilidade de resposta ao tratamento 

activo; presença de numerosos problemas ou sintomas intensos, múltiplos e 

multifactoriais e em constante mudança; implica grande impacto emocional 

para o paciente, família e profissionais de saúde, relacionado com a presença, 

explicita ou não, da morte; com um prognóstico de vida limitado (inferior a 6 

meses).  

Também o Programa Nacional de Cuidados Paliativos (2004) refere que os 

destinatários dos cuidados paliativos são doentes que não têm perspectiva de 

tratamento curativo; têm rápida progressão da doença e com expectativa de 

vida limitada; têm intenso sofrimento; têm problemas e necessidades de difícil 

resolução que exigem apoio específico, organizado e interdisciplinar. Este 

programa refere ainda que o cancro, a SIDA, a insuficiência avançada de órgão 

e algumas doenças neurológicas graves são as doenças que mais 

frequentemente afectam as pessoas que necessitam destes cuidados.  

A complexidade destas situações requer cuidados de saúde específicos: 

Cuidados paliativos. 

 

Os cuidados paliativos são definidos pela OMS (2002) como uma abordagem 

que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes e suas famílias, que 

enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável e/ou grave e com 

prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, com recurso 

à identificação precoce e tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, 

como a dor, mas também dos psicossociais e espirituais. 

Estes cuidados afirmam a vida e aceitam a morte como processo natural, pelo 

que não pretendem provocá-la nem atrasá-la; têm como objectivo central o 

bem-estar e a qualidade de vida do dente; promovem uma abordagem global e 
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holística; são oferecidos com base nas necessidades e não apenas no 

prognóstico ou no diagnóstico; prolongam-se no período de luto, a sua unidade 

receptora de cuidados é sempre o doente e família; pretendem ser uma 

intervenção rigorosa no âmbito dos cuidados de saúde, pelo que utilizam 

ferramentas científicas e se integram no sistema de saúde. (Neto, 2006). 

Trata-se de uma área de cuidados específica que enaltece a vida, a qualidade 

de vida da pessoa doente e sua família, tendo como meio os cuidados que 

promovam a maior qualidade de vida possível até ao momento da morte, assim 

como a vivência do luto de forma positiva. 

 

Tal como o Plano Nacional de Cuidados Paliativos (2004) refere, os cuidados 

paliativos incluem quatro instrumentos fundamentais: controlo sintomático, 

comunicação adequada, apoio à família e trabalho em equipa.  

Sendo que cada uma destas vertentes é encarada com igual grau de 

importância, implicando para os profissionais formação e treino adequado 

nestas quatros áreas. (Neto, 2006). 

Salientamos que a transição entre cuidados curativos e paliativos se pretende 

progressiva, pois durante todo o processo de doença haverá momentos de 

intenso sofrimento tanto para o doente como para a família, nos quais os 

cuidados paliativos serão adequados (mesmo quando estão em prática 

cuidados que visam combater a doença). 

 

Quando se estabelece que pouco se pode fazer no sentido de curar 

determinada doença, a relevância dos cuidados paliativos aumenta no que diz 

respeito ao acompanhamento do doente e família. 
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Twycross (2003) enfatiza que os cuidados paliativos dirigem-se mais ao doente 

do que à doença, aceita a morte, mas também melhoram a vida, constituem 

uma aliança entre o doente e os prestadores de cuidados e preocupam-se mais 

com a «reconciliação» do que com a cura. O autor (2003:17) afirma que a 

reconciliação se refere às relações correctas consigo mesmo, com os outros, 

com o ambiente e com Deus e acrescenta, citando LePoivendin, que “morrer 

reconciliado significa ser capaz de dizer ou transmitir: «Gosto de ti, Perdoa-me, 

Eu perdoo-te, Obrigado, Adeus»”. 

Ajudar a encontrar o “sentido da vida” é uma das missões de quem presta 

cuidados paliativos, implicando o doente e a família em todas as decisões 

respeitantes aos cuidados a serem prestados, procurando promover a aliança 

terapêutica entre a equipa de saúde, o doente e a família. 

A visão destes cuidados mostra-nos que a vivência de uma situação de doença 

crónica e com prognóstico limitado, assim como o momento da morte e 

despedida, pode acontecer de forma positiva, revestida de paz e tranquilidade, 

não tendo de ser dolorosa ou angustiante. 

 

Podemos concluir que o acompanhamento durante este processo por parte dos 

profissionais de saúde é fundamental para a sua vivência. 

 

Como se inicia um processo tão complexo? 

Pacheco (2004) afirma que o processo que conduz à fase terminal se inicia 

habitualmente quando uma pessoa procura um médico a fim de tentar perceber 

a origem das suas queixas e de restaurar a saúde e, após várias consultas e 

exames complementares de diagnóstico, recebe a notícia de “ser portadora de 

uma doença incurável”. 
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A adaptação a esta nova situação, tão ameaçadora, tão determinante para a 

vida da pessoa que recebe a notícia (quando é ela que a recebe em primeira 

mão) e sua família requer um reajustamento a vários níveis. 

Diferente de todas as fases da vida, recai sobre ela enorme relevância, sendo 

de enorme importância compreender este processo. 

 

Kübler-Ross (1994) debruçou-se sobre esta temática, descrevendo o período 

desde que a pessoa sabe que tem uma doença incurável até à altura da sua 

morte segundo cinco estádios diferentes.  

Assim, logo após a pessoa tomar conhecimento da fase terminal da sua 

doença, vive o estádio de negação e isolamento. Nessa etapa o que 

normalmente acontece é que a própria pessoa não acredita no diagnóstico que 

recebe. Então é frequente a procura de segundas opiniões, o que no fundo não 

passa de um mecanismo de defesa, face àquilo em que a pessoa não quer 

acreditar. Segundo Kübler-Ross (1994:52) a “negação funciona como um pára-

choque depois de notícias inesperadas e chocantes (...)”. 

 

Se a pessoa conseguir ultrapassar esta primeira fase, entrará no segundo 

estádio, o de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimento. Neste estádio a 

pessoa aceita que tem uma doença incurável mas, normalmente, revolta-se 

contra todos os que a rodeiam, principalmente aqueles que lhe são mais 

próximos. A raiva demonstrada muitas vezes é transmitida sem razão aparente, 

o que torna este estádio uma fase difícil de ultrapassar, principalmente para os 

familiares ou pessoas mais próximas do doente. 

 



 30 

O terceiro estádio é de negociação, em que o doente tenta ligar-se ou pactuar 

com algo ou alguém, muitas vezes uma figura divina, no sentido de tentar obter 

um adiamento da doença, do sofrimento ou da morte, que lhe permita viver até 

determinado momento por ele estabelecido. Muitas vezes esse momento é 

estabelecido por um acontecimento, por exemplo o nascimento de alguém 

querido. 

 

A depressão caracteriza o quarto estádio. Ele surge quando o doente em fase 

terminal se apercebe que a luta até então estabelecida foi em vão, que não 

pode continuar a negar a sua doença, e que a morte tão temida está cada vez 

mais próxima e nada há a fazer para que esta não aconteça. Kübler-Ross 

(1994) distingue a depressão reactiva da depressão preparatória. A primeira 

surge quando a pessoa perde a capacidade para cumprir as suas funções 

habituais. Por outro lado, a segunda surge devido ao facto de a pessoa se 

aperceber que está prestes a perder tudo e todos os que ama. É um estádio 

depressivo essencialmente silencioso em que o indivíduo vai interiorizando a 

sua própria morte e o que vai perder. 

 

O último estádio segundo Kübler-Ross (1994) é da aceitação. Nesta fase o 

doente deseja paz e perde o interesse pelos problemas exteriores. Este é um 

estádio que nem todos os doentes chegam, porém, se tiverem o tempo e ajuda 

necessários, é possível que a pessoa atinja um estado de espírito em que não 

mais sentirá raiva ou depressão quanto ao seu destino. Não se trata de estar 

feliz e contente com o destino marcado, mas é aceitá-lo de forma a não estar 

em constante batalha interior. No fundo, é a conformação que quase resulta 
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como uma fuga aos sentimentos de medo, de desespero, de tristeza, de 

ansiedade e de angústia. 

 

Complementando o modelo de Kübler-Ross, Sporken, citado por Grau (1999), 

refere que antes do doente terminal passar por estes cinco estádios (negação, 

raiva, negociação, depressão e aceitação), antecedem quatro etapas. Segundo 

Sporken citado por Grau (1999), essas etapas são descritas como: 

1. Reacção de despreocupação e ignorância, em que o doente 

desconhece o seu diagnóstico e a gravidade da sua doença; vive sem 

se preocupar com as consequências futuras da doença, nem sequer se 

preocupa com a hipótese de vir a morrer. Normalmente o diagnóstico é 

revelado aos familiares que “pactuam” o silêncio junto do doente. Nesta 

fase quem precisa de ajuda é a família. 

2. Reacção de insegurança e temor, em que o doente se começa a 

aperceber que está realmente doente e a questionar os que o rodeiam, 

sobre o que se passa. A atitude do doente oscila entre um optimismo 

infantil e um pessimismo carregado de medo. 

3. Reacção de negação implícita, em que o doente percebe que a sua 

doença é mortal, mas inconscientemente nega essa realidade. 

4. Comunicação da verdade, quando realmente é comunicado a verdade 

ao doente. Esta deve ser feita numa linguagem acessível e compatível, 

de maneira gradual e flexível, sem usar a mentira piedosa, atendendo ao 

que este quer receber e em que momento. 

 

Para Sporken citado por Grau (1999), só depois de viver estas quatro etapas é 

que o doente terminal passa pelas definidas por Kübler-Ross.  
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Estes autores ajudam-nos a prever e a compreender as reacções da pessoa 

após a notícia da sua doença. Estamos cientes que as etapas apresentadas 

por cada um dos autores representam a evolução normal e segmentada do 

processo. Sabemos que nem todas as pessoas passam por todas as fases e 

também que nem sempre há manifestações tão evidentes (tão facilmente 

associáveis) de cada uma delas, embora possam estar presentes. Para melhor 

identificar a fase ou fases pelas quais a pessoa está a passar, é necessário 

que o profissional de saúde promova uma relação – com o doente/família que  

permita a sua identificação. Falamos de uma relação empática.  

É interessante reflectir sobre as etapas apresentadas por Sporken, pois permite 

tomar consciência da importância que assumem factores como o apoio à 

família na fase (que muitas vezes acontece) em que os seus membros têm 

conhecimento da doença antes do doente. Nesta altura a família procura, 

habitualmente, esconder a verdade ao doente. Esta conduta é denominada 

“conspiração do silêncio” que se baseia na “premissa de que assim se evitará 

que o doente sofra sem necessidade”, o que se deve, “com frequência à 

incapacidade dos próprios familiares em lidar com o sofrimento”. (Astudillo et al 

citado por Guarda, Galvão e Gonçalves, 2006:457).    

Quando surge a conspiração do silêncio, é necessário que seja entendida 

pelos profissionais, é necessário intervir nesta situação, pois deve ser 

explicado que o doente tem necessidade e procura explicações para o que lhe 

está a acontecer e para o que vai acontecer nos próximos tempos. (Faulkner 

citado por Guarda, Galvão e Gonçalves, 2006). 

Esta é uma etapa também muitas vezes presente nos casos com que temos 

contactado. O autor refere que existe uma primeira negação antes de entrar 
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nos estádios apresentados por Kubler-Ross, e apresenta a comunicação da 

verdade como das etapas necessárias a todo o processo. 

É fulcral que se compreenda que dizer a verdade não é dizer o que o doente 

não quer saber, mas sim dar resposta àquilo que o doente realmente quer 

saber. 

A consciência da proximidade da morte implica um reajustamento da vida, por 

parte de todos os envolvidos no processo – pessoa e pessoas afectivamente 

próximas, na grande maioria dos casos a sua família.  

Barbosa (2003:8) refere que “Frente à morte há necessidade de recrear laços, 

de descobrir um sentido de solidariedade e de sociabilidade, menos normativas 

do que no passado, para que possam adquirir um verdadeiro sentido para nós.”  

Esta adaptação será influenciada por diversos factores, relacionados com a 

própria pessoa, relação com a família, experiências vividas, e também factores 

relacionados com a intervenção dos profissionais de saúde. O enfermeiro é o 

profissional, normalmente, mais próximo e mais presente nos cuidados ao 

doente e família, tanto em contexto de internamento hospitalar como a nível 

dos cuidados na comunidade. 

Tal como Sapeta e Lopes (2006) afirmam o processo de adaptação do doente 

à doença resulta mais ou menos adaptativo, consoante a sua própria 

personalidade, as experiências prévias, a atitude dos seus familiares, mas 

também da acção terapêutica desenvolvida pela equipa, particularmente pela 

enfermeira. 

A qualidade das relações e da informação a que o doente e família têm acesso 

será determinante. Entre os factores que influenciam a adaptação ao processo 

de doença os mesmos autores (2006) apontam como relevante a qualidade 

das relação que se estabelece, a qual está dependente do grau de informação 
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que detêm acerca da sua situação, da preservação da sua dignidade, dos 

sentimentos vivenciados durante essa fase, da capacidade de manter da 

esperança e desenvolver resiliência. 

 

 

Sofrimento 

 

Vivenciar perdas e ter consciência das perdas que poderão surgir na sequência 

de uma doença terminal, implica sofrimento intenso para os intervenientes no 

processo: pessoa doente, família e profissionais de saúde. 

Barbosa (2006) refere que as doenças de curso prolongado e irreversível estão 

associadas a perdas importantes nos doentes, nos familiares e nos 

profissionais de saúde, conduzindo a sofrimento e a processos de luto.   

 

Este sofrimento está relacionado com perdas em várias dimensões: emocional, 

psicológica, física, social, espiritual e intelectual.  

Cecily Saunders introduziu o conceito de dor total para se reportar a sofrimento 

intenso (Espiritual, Relacional, Psicológico e Físico) experienciado pelos 

doentes em fim de vida e sua família, durante todo o continuum nos últimos 

meses de vida, no processo de morrer, da morte em si e luto subsequente. 

(Barbosa, 2006). 

 

Para que seja possível dar resposta adequada à pessoa doente e família, é 

fundamental reconhecer o sofrimento que esta apresenta. É necessário estar 

atento às formas de como este sofrimento se exterioriza, e permitir a partilha 
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deste sofrimento de forma genuína e empática. Tal como afirma Barbosa 

(2006:414): 

“O que mais pode ajudar no sofrimento é o criar 
condições de ambiente em que o doente se possa sentir 
verdadeiramente envolvido, amado e possa ainda 
manifestar que ama. É sem dúvida a qualidade e a força 
duma real troca efectiva, serena, competente, natural, 
consistente e perseverante, de devoção meticulosa na 
satisfação minuciosa das necessidades, que poderá 
melhor suster a dignidade daquele que sofre neste 
contexto. Implica disponibilidade, solicitude, simpatia e 
compaixão, sofrer com o outro”. 

 

Gómez Sancho e Ojeda Martin citados por Guarda, Galvão e Gonçalves (2006) 

afirmam que a “doença de um membro da família é também uma doença 

terminal, em que todos sentem os efeitos do sofrimento e da dor”.  

 

A relação entre pessoa doente e quem dela cuida (informal e formalmente) 

será determinante para que a intervenção seja a mais adequada possível. 

 

Cuidar do outro 

Valerá a pena reflectirmos aqui sobre o acto de cuidar de uma pessoa doente 

que é afectivamente próxima. 

Associamos a palavra cuidar ao acto humano de tomar conta de quem é 

próximo, quem depende dos nossos cuidados.  

 

Ter a consciência de que cuidar do outro pode ser enriquecedor, uma 

experiência muito positiva terá de ser enquadrada no contexto do presente 

trabalho: cuidar de uma pessoa próxima em fase terminal. É preciso ponderar 

entre a possibilidade de realização por estar a fazer “tudo” pela pessoa que se 
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ama, por quem assume a responsabilidade de cuidar e o lidar com o sofrimento 

do outro e com o próprio sofrimento. 

 

Entendemos como cuidador principal a pessoa que assume a responsabilidade 

pelos cuidados a prestar à pessoa doente, independentemente do seu grau de 

parentesco, pois tal como salienta Santos citado por Ferreira (2009:19) “(G) 

não são apenas os laços parentais que definem o conceito de rede familiar, são 

também os laços sentimentais entre as pessoas, a proximidade geográfica, a 

coabitação na mesma residência ou mesmo a utilização de redes de apoio de 

que se serve.” 

 

No contexto em que desenvolvemos a nossa actividade profissional 

constatamos que são, em muitos casos, as mulheres, com idade avançada, 

sem actividade profissional e com baixos rendimentos económicos, que vivem 

intensamente a doença/problema de saúde, processo terminal e morte do seu 

familiar e assumem o papel de cuidadoras.  

Esta ideia é reforçada por Martins, Ribeiro e Garret (2003:132) quando afirmam 

que “qualquer doença, é sempre uma situação de crise, um acontecimento 

stressor, que produz efeitos no doente e na família e que apesar das alterações 

das funções e estruturas familiares registadas nas últimas décadas, continuam 

a ser, na maioria dos casos, os familiares directos do sexo feminino que 

maioritariamente apoiam estes doentes, desempenhando assim o papel de 

cuidadores informais”. 

 

É preciso ter em conta que cuidar de uma pessoa dependente poderá ter 

grande impacto na qualidade de vida do cuidador.  
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Lage (2005:210) afirma que “O processo de cuidar é habitualmente um 

processo complexo e exigente, envolvendo um conjunto de situações e 

experiências potencialmente responsáveis por alterações na saúde e no bem-

estar do prestador de cuidados, nomeadamente, em termos da sua saúde 

mental.” 

Cuidar de alguém próximo que vivência um processo terminal implica o 

desenvolvimento de competências. Tal como Guarda, Galvão e Gonçalves 

(2006) referem, cuidar da pessoa com doença terminal representa para a 

família um desafio, uma vez que esta se irá encontrar perante situações com 

as quais não está habituada, o que exige um esforço suplementar para 

responder a situações inesperadas que poderão surgir ao longo do processo.  

 

Será necessário que o cuidador adquira e desenvolva competências que 

possibilitem a resposta adequada à situação, não só a nível da prestação de 

cuidados à pessoa doente mas também no que diz respeito à adaptação que 

deverá acontecer na sua vida, no sentido de evitar que o papel de cuidador 

represente uma vivência negativa.  

Os prestadores formais de cuidados, nomeadamente os enfermeiros, pela sua 

proximidade, assumem um papel importante nesta adaptação, pois são eles os 

que serão “chamados a responder” a diferentes necessidades que surgem 

para o cuidador principal. 

 

Hileman e colaboradores citado por Cerqueira (2005) consideram as seguintes 

necessidades para os prestadores de cuidados: 

1. Informação relativa sobre as razões subjacentes aos sintomas; 

2. Informação sobre que sintomas esperar no futuro; 
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3. Informação sobre o que esperar ao nível do prognóstico da doença; 

4. Informação sobre o tratamento dos efeitos secundários; 

5. Informação sobre os recursos comunitários; 

6. Meios para tranquilizar o doente; 

7. Meios para lidar com a diminuição de energia do doente; 

8. Meios para lidar com a imprevisibilidade do futuro; 

9. Informação sobre a medicação; 

10. Formas de encorajamento do doente; 

11. Informação sobre as  necessidades psicológicas do doente; 

12. Métodos para diminuir o stress do cuidador; 

13. Formas de cooperação no diagnóstico da doença; 

14. Informação sobre o tipo e extensão da doença; 

15. Formas de cooperar nas alterações de papeis; 

16. Informação sobre as necessidades físicas do doente; 

17. Actividades que farão o doente sentir-se “importante”; 

18. Formas de lidar com a depressão do cuidador; 

19. Manutenção de uma vida familiar normal; 

20. Abordagem da morte do doente; 

21. Lidar com os medos do cuidador; 

22. Combater a fadiga; 

23. Providenciar ao doente a nutrição adequada. 

 

Para o profissional de saúde, ou equipa de cuidados que acompanha o doente 

e família, é fundamentel ter presente a diversidade de necessidades que o 

cuidador sentirá. A qualidade de cuidados dependerá da adequação da 

resposta a estas necessidades. Guarda, Galvão e Gonçalves (2006) afirmam 
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que, apesar de ser uma experiência desgastante, cuidar de um familiar em 

fase terminal, é com frequência, referido pelos familiares como um tempo único 

e gratificante, que contribui para o amadurecimento e crescimento pessoal e 

espiritiual do cuidador.  

 

Sobre o acto de cuidar, Collière (1989:27) afirma que “(...) cuidar, prestar 

cuidados, tomar conta, é primeiro que tudo, um acto de VIDA, no sentido de 

que representa uma variedade infinita e actividades que visam manter, 

sustentar a VIDA e permitir-lhe continuar e reproduzir-se”. Para a mesma 

autora (1989) cuidar é, não só um acto individual, mas também um acto de 

reciprocidade para com o outro que circunstancialmente poderá precisar de 

ajuda para assumir as suas necessidades vitais. 

 

Muitas vezes prestar cuidados a alguém muito próximo assume-se como 

fundamental na vida da pessoa que cuida, pois implica reciprocidade e 

interdependência. Se por um lado, está a pessoa que necessita de ser cuidada 

para se manter com a melhor qualidade de vida possível, por outro lado está a 

pessoa que cuida mas que também “precisa de cuidar” para se sentir activa, 

útil, com o “dever cumprido”. 

Para o familiar cuidador mais directo, cuidar de uma pessoa que se encontra a 

morrer será também cansativo e traumático, bem como um factor de stresse. É 

importante apoiá-lo, dar reforço positivo e contribuir para o aumento da sua 

autoconfiança, o que mais tarde será importante pois fará com que sinta que 

fez tudo o que estava ao seu alcance. (Rice, 2004).  
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Luto  

Esta jornada é marcada por perdas sucessivas, que fazem com que a 

consciência da morte esteja cada vez mais perto. Como referimos 

anteriormente, a partilha e a reconciliação entre o doente e as pessoas que lhe 

são próximas é importante para que a ‘partida’ aconteça de forma tranquila. 

O momento da morte marca a separação eterna entre as pessoas próximas e a 

pessoa doente. 

 

Sendo o luto a maior crise que muitas pessoas jamais têm de enfrentar 

(Stroebe citado por Twycross, 2003), é importante fazer uma reflexão sobre 

este processo, as circunstâncias em que ocorre e suas consequências para as 

pessoas que o vivenciam. 

O luto é um processo pelo qual passa qualquer pessoa que sofra uma perda. 

As reacções a essa perda, os sentimentos e a intensidade com que é 

vivenciada diferem de pessoa para pessoa e de contexto para contexto. 

Parkes, citado por Gómez-Batiste et al. (1996), afirma que toda a perda de um 

ser querido é diferente e nunca é possível saber como uma pessoa sairá dessa 

perda. 

 

Existem, no entanto reacções identificadas como comuns em diferentes 

pessoas no processo de luto. 

Barbosa (2006) descreve-nos três fases do processo de luto normal: I – 

Choque/Negação: Descrença caracterizada por estado de choque, 

entorpecimento, incredulidade/ negação, procura; II - 

Desorganização/desespero: Consciencialização caracterizada por dor 

emocional; desespero; queixas somáticas; preocupações e recordações, 
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sentimento de presença; dificuldade de concentração défice cognitivo e 

memória a curto prazo; culpa, remorso; irritabilidade, protesto, ressentimento, 

cólera; conduta alterada, desejo intenso de retorno do desaparecido, ruptura de 

actividade, isolamento, intensa solidão; III - Reorganização/Recuperação: 

Restabelecimento, caracterizada por: reconhecer a perda; limitar papéis 

antigos; adquirir novos papéis; voltar ao trabalho; procura de novas relações. 

 

A identificação e descrição destas fases ajuda quem presta cuidados a 

pessoas que vivenciam o processo de luto, tendo como objectivo adequar os 

cuidados, possibilitando a antecipação e melhor compreensão do 

comportamento e reacções da pessoa receptora de cuidados, assim como 

despistar indícios de lutos complicados. 

O processo de luto pode ocorrer de forma anormal e negativa para a pessoa 

que o vivência. Barbosa (2006) refere e descreve três formas de luto 

complicado: Luto traumático, em que o doente sofreu uma perda inesperada e 

se sente desligado, traumatizado, com ausência de resposta emocional, sendo 

que a intervenção se deverá desenvolver no âmbito da integridade da pessoa; 

Luto inibido: em que existe um adiar do processo de luto, em que as 

expressões de luto são suprimidas ou inibidas, podendo anos mais tarde 

desencadear reacções aparentemente desproporcionadas face a uma perda 

recente. O autor (2006:384) refere que “a situação mais típica desta forma de 

luto complicado é o resultado de uma relação marcadamente ambivalente com 

o objecto perdido(G)”. O doente acaba por sentir-se paralisado, necessitando 

de uma intervenção que promova a aceitação dos aspectos negativos, 

relativizando-os com os aspectos positivos, sendo assim possível resolver o 

luto vivido; por último é descrito o Luto crónico caracterizado por ser um 
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processo estático, em que o nível de tristeza, irritabilidade, culpa se mantém 

sem mudança por vários meses e anos. 

Para além do luto complicado existe o luto (Psico)Patológico em que os 

enlutados apresentam sintomas que se organizam sob a forma de 

psicopatologias típicas e são geralmente incapazes de os reconhecer. No 

entanto, em algumas situações os enlutados percebem os que os sintomas se 

relacionam com a perda mas sem conseguirem resolver o luto durante muito 

tempo. (Barbosa, 2006). 

 

Cabe aos profissionais de saúde que acompanham a pessoa em processo 

terminal e quem lhe é mais próximo, monitorizar o processo de luto, 

possibilitando o diagnóstico precoce de luto complicado ou (psico)patológico. 

O mesmo autor (2006) elenca alguns critérios genéricos de luto complicado ou 

(psico)patológico:  

1. Não consegue falar do objecto perdido sem se emocionar; 

2. Factos menores desencadeiam reacções de luto; 

3. Tristeza não justificada em determinadas circunstâncias; 

4. Apresenta sintomas físicos semelhantes ao objecto perdido, ou sensação de 

contínuas obrigações para com ele; 

5. Fobia de doença ou da morte relacionada com o objecto perdido; 

6. Compulsão para imitar traços do objecto perdido, ou sensação de contínuas 

obrigações para com ele;  

7. Mudanças radicais e/ou prematuras no estilo de vida, com exclusão de 

actividades relacionadas com o objecto perdido; 

8. História prolongada de depressão com culpa persistente e diminuição de 

auto-estima, por vezes com impulsos auto-destrutivos; 
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9. Não querer mexer nos pertences do objecto perdido; 

10. Comportamento seco, como se nada tivesse acontecido, evitando 

referências ao objecto perdido. 

A forma como é vivenciada a fase terminal, o passado da pessoa doente e 

pessoas enlutadas são factores a ter em conta pelos profissionais que 

acompanham estas situações, no sentido de antecipar e prevenir processos de 

luto complicados. Para tal são apresentados indicadores de factores de risco 

no processo de luto. 

 

Twycross (2003) chama-nos atenção para os factores passíveis de interferir na 

forma de viver o luto, que são: a Forma da morte: inesperada ou não; 

Natureza do relacionamento: numa relação altamente ambígua é provável 

que o luto seja mais difícil, o que frequentemente se manifesta através de 

sentimentos de culpa; Percepção do apoio: se se sente apoiada pelos amigos 

e familiares ou isolada na sua perda; se houve Luto antecipado: se a família e 

o doente foram capazes de partilhar sentimentos e fazer planos para o futuro; 

os acontecimentos de vida concorrentes: Grau de stress a que a pessoa mais 

envolvida nos cuidados ao doente e família têm de enfrentar, se tem pessoas 

dependentes, se dispõe de tempo e espaço para o luto; Perdas anteriores: 

como viveu lutos anteriores; História clínica: existência de doença física ou 

mental que possa ser exacerbada pela perda. (Twycross:2003). 

A avaliação do risco de luto complicado terá em conta todos estes factores. 

 

Barbosa (2006) também enumera factores de vulnerabilidade/risco no processo 

de luto que deverão ser sistematicamente avaliados no sentido de prevenir luto 

complicado. O autor apresenta os seguintes preditores de risco de 
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complicações no processo de luto: Modo da morte: súbita ou inesperada, 

mortes múltiplas, violentas, morte incerta, estigmatizante (ex.: SIDA), morte em 

que a pessoa se sente responsável ou outros são vistos como responsáveis, 

privada de direito (ex.: que não pode ser expressada); Pessoais: antecedentes 

psicopatológicos; tentativas de suicídio prévias, perda precoce dos pais, lutos 

anteriores não resolvidos, juventude do falecido ou do enlutado, reacções muito 

intensas/excessivas de amargura e raiva, expressão reduzida de sentimentos, 

sentimentos de culpa, baixa tolerância ao stress ou incapacidade para o 

enfrentar, baixa auto-estima; Sociais: nível socioeconómico baixo, presença de 

crianças em casa, projectos truncados, assuntos pendentes, falta de apoio 

sócio-familiar, isolamento social, incapacidade de realizar rituais religiosos 

adequados; Recordação dolorosa do processo: falta de controlo de 

sintomas, dificuldades diagnósticas, relações disfuncionais com os profissionais 

de saúde; Caracteristicas do vínculo: relação ambivalente, relação de 

dependência, vinculação insegura ou dependente dos pais e na infância. 

A vivência do luto tem vários factores que a influenciam. A relação de 

proximidade entre a pessoa que morre e a que sofre a sua perda será um 

factor determinante.  

Tal como afirma Barbosa (2006:381) “o sentimento de luto está relacionado 

com a natureza da ligação específica que cada um tem com o objecto perdido”.  

Twycross (2003:70) refere que “Quanto mais dependente for a relação, mais 

global será o sentimento de perda.”  

 

Será importante compreender como é vivenciado o processo terminal desde 

que se sabe que existe uma doença incurável, tanto por parte da pessoa 

doente como também da pessoa que dela cuida e dos restantes familiares. Se 
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há ou não organização familiar em torno dos momentos de crise. Como será 

vivenciado o luto do cuidador e da restante família, se se desenvolve ou 

continua um apoio familiar, ou se por outro lado a solidão e o isolamento se 

desenvolvem ou agravam. 

 

Assim, vivenciar e acompanhar a pessoa com doença terminal reveste-se de 

inúmeras condicionantes. Será sempre um processo complexo, o qual é 

necessário explorar pelos profissionais de saúde que prestam cuidados a este 

doente e família, para que seja um processo partilhado, possibilitando os 

cuidados adequados durante todo o processo, incluindo o luto. 
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2. CUIDADOS PALIATIVOS/ ACÇÕES PALIATIVAS NA COMUNIDADE 

 

Tal como referimos no capítulo anterior, quem vive e acompanha um 

processo de doença terminal necessita de cuidados específicos e 

especializados, prestados pelos profissionais de saúde capazes de reconhecer 

as necessidades das pessoas receptoras de cuidados e de dar repostas 

adequadas às mesmas. 

 

Neste sentido, foram sendo criadas respostas a nível dos cuidados de saúde. 

Foi em 1968, em Inglaterra, que Cicely Saunders deu início ao movimento dos  

cuidados paliativos. Com a observação da escassez e fraca qualidade dos 

cuidados prestados aos doentes em fim de vida, a Enfermeira Cicely Saunders, 

que mais tarde adquiriu formação médica, quis chamar a atenção para a 

necessidade de oferecer cuidados rigorosos, científicos e de qualidade. Este 

movimento teve como pioneiras mulheres como Cicely Saunders em Inglaterra 

e Elisabeth Kubler-Ross nos EUA. (Neto, 2006). 

 

Hoje os cuidados paliativos encontram-se largamente difundidos. Neste 

momento, é fundamental alargar estes cuidados de forma a estarem acessíveis 

a todos os que deles necessitam.  

 

Em 2004 foi elaborado pela Direcção geral da Saúde o Programa Nacional de 

Cuidados Paliativos (PNCP), fundamentado na carência nacional em matéria 
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de cuidados paliativos; nos princípios e valores definidos pelos pioneiros dos 

cuidados paliativos, pela Organização Mundial de Saúde(OMS) e pelo 

Conselho da Europa; na importância de oferecer uma gama completa de 

cuidados paliativos diferenciados em várias regiões do país e o mais perto 

possível da residência dos seus utilizadores; no carácter inicial do 

desenvolvimento dos cuidados paliativos em Portugal; no facto da grande 

maioria dos doentes que necessitam de Cuidados Paliativos serem doentes 

com cancro, SIDA, insuficiência avançada de órgão ou doença neurológica 

degenerativa; na importância e na necessidade de concretizar as intervenções 

necessárias em matéria de gestão do sofrimento, consignadas no Plano 

Nacional de Saúde; na vantagem e na necessidade de articulação dos 

Cuidados Paliativos com as instituições hospitalares, serviços de saúde 

comunitários e serviços de cuidados continuados da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados. (Programa Nacional de Cuidados Paliativos, 

2004) 

O Programa Nacional de Cuidados Paliativos (2004) define os diferentes níveis 

de prestação de cuidados: 

 

Acção Paliativa 

1. Representa o nível básico de paliação e corresponde genericamente à 

prestação de acções paliativas, sem recurso a equipas ou estruturas 

diferenciadas. 

2. Pode e deve ser prestada quer em internamento, quer no domicílio, por 

quaisquer profissionais e em todos os níveis de instituições e cuidados de 

saúde. 
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Cuidados Paliativos de Nível I 

1. São Cuidados Paliativos individualizados, organizados e planificados. 

2. São prestados por equipas multidisciplinares básicas, com formação 

diferenciada em Cuidados Paliativos, que podem prestar directamente os 

cuidados ou exercer funções de apoio técnico a outras equipas. 

3. Estruturam-se habitualmente como Equipas de Suporte em Cuidados 

Paliativos. 

4. Podem ser prestados a doentes internados, ambulatórios ou no domicílio, 

que necessitam de Cuidados Paliativos diferenciados. 

 

Cuidados Paliativos de Nível II 

1. São Cuidados Paliativos diferenciados, organizados e planificados que 

garantem a prestação directa e/ou apoio efectivo nas 24 horas. 

2. Requerem a prestação directa dos cuidados por equipas multidisciplinares 

alargadas, em que a maioria dos elementos tem a sua base de actividade na 

equipa, em que todos têm formação diferenciada em Cuidados Paliativos e em 

que os elementos com funções de chefia ou coordenação técnica têm 

formação avançada em Cuidados Paliativos. 

4. Habitualmente, são prestados através de Unidades de Cuidados Paliativos, 

com internamento próprio, podendo incluir também cuidados domiciliários e no 

ambulatório.  

 

Cuidados Paliativos de Nível III 

Habitualmente correspondem a centros de elevada diferenciação que se 

assumem como referência na prestação de cuidados, na formação e na 
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investigação. Reúnem as condições e as capacidades próprias dos Cuidados 

Paliativos de Nível II acrescidas das seguintes características: 

1. Desenvolvem programas estruturados e regulares de formação diferenciada 

ou avançada em Cuidados Paliativos. 

2. Desenvolvem actividade regular de investigação diferenciada em Cuidados 

Paliativos; 

3. Possuem experiência e diferenciação reconhecidas que lhes permitem 

responder a situações de elevada exigência e complexidade em matéria de 

Cuidados Paliativos, assumindo-se como unidades de referência. 

4. Integram no seu funcionamento próprio equipas que permitem oferecer 

maior variedade e continuidade de Cuidados Paliativos diferenciados, 

englobando internamento, ambulatório e cuidados domiciliários. 

 

Este programa prevê respostas tanto de internamento como a nível domiciliário 

com níveis de diferenciação diferente. 

Em 2006 foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) que integra os cuidados paliativos, prevendo a criação de Unidades 

de Internamento de Cuidados Paliativos (centrada em instalações e lugares de 

internamento próprios, especificamente dedicadas a Cuidados Paliativos), 

Equipas de Suporte Hospitalar (dirigidas a doentes internados, em hospitais ou 

outras unidades de internamento) e Equipa Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos (dirigidas a doentes ambulatórios, em cuidados 

domiciliários ou internados em Unidades de Cuidados Continuados).  

 

Não sendo os cuidados paliativos determinados pelo diagnóstico mas sim pela 

situação e necessidades do doente e família, é sabido que são os casos de 
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cancro, SIDA e algumas doenças neurológicas graves e rapidamente 

progressivas que mais necessitam de cuidados paliativos organizados. (PNCP, 

2004). Assim, o programa estabelece como destinatários as pessoas que: 

a) Não têm perspectiva de tratamento curativo; 

b) Têm rápida progressão da doença e com expectativa de vida limitada; 

c) Têm intenso sofrimento; 

d) Têm problemas e necessidades de difícil resolução, as quais exigem 

apoio específico, organizado e interdisciplinar. 

 

A organização de respostas de saúde adequadas a estas situações apresenta-

se como uma grande necessidade neste programa. 

 

O desenvolvimento dos serviços e das equipas está previsto pelo programa de 

cuidados paliativos e pela Rede Nacional de Cuidados Paliativos. No entanto, 

as respostas que encontramos no terreno são, ainda, manifestamente 

insuficientes face às necessidades. 

 

Outra realidade, que podemos observar na prática profissional, sobre a qual 

pensamos ser importante reflectir é o facto de haver profissionais com 

formação em cuidados paliativos e/ou com interesse em conhecer e 

desenvolver cuidados paliativos que (ainda) não integraram uma equipa 

organizada. Estes profissionais encontram-se em hospitais e centros de saúde, 

onde prestam cuidados a doentes com diversas necessidades, incluindo do 

foro paliativo. No âmbito dos cuidados prestados a doentes paliativos fora de 

equipas de cuidados paliativos, as acções paliativas assumem grande 

relevância.  
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A nível dos Cuidados de Saúde Primários, sobretudo na área da visitação 

domiciliária são assegurados cuidados a doentes e famílias, que, com 

frequência, vivem situações de doença incurável e de grande sofrimento. 

O enfermeiro assume-se como o profissional de saúde de maior proximidade 

relativamente ao alvo dos cuidados.  

 

Sabendo que existem na região do Baixo Alentejo respostas diferentes a 

pessoas que vivem a fase terminal e luto, pretendemos estudar esta vivência.  

Este estudo visou estudar a vivência da fase terminal e luto do cuidador 

principal. Pensamos ser importante perceber qual a perspectiva do cuidador 

sobre os factores que influenciam esta vivência e em que medida interfere a 

conduta do enfermeiro. 
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1. METODOLOGIA  

 

O presente estudo visa compreender melhor o processo terminal e de luto, no 

sentido de melhor adequar cuidados/respostas ao nível do cuidar da pessoa 

doente, cuidador e família e do acompanhamento no processo do luto. Trata-se 

de compreender um fenómeno, que implica uma metodologia aberta, passível de 

se ajustar à complexidade do objecto em estudo. 

Neste caso é o objecto a estudar, e não o contrário, o factor determinante da 

escolha do método. “Os objectos não são reduzidos a simples variáveis, são 

estudados na sua complexidade e inteireza, integrados no seu contexto 

quotidiano (G). Mais do que testar teorias já bem conhecidas, o objectivo da 

investigação é descobrir teorias novas, empiricamente enraizadas.” (Flick, 

2005:5).  

 

Tendo em conta que pretendemos conhecer a perspectiva do cuidador principal 

sobre os factores que influenciam a fase terminal e luto da morte de uma pessoa 

próxima, entendemos que uma abordagem qualitativa é a mais adequada ao 

estudo. 

De facto, a partilha entre cada cuidador e o entrevistador acerca da sua 

experiência sobre a vivência da fase terminal e luto foi para nós o ponto principal 

do nosso estudo, pois pretendíamos conhecer os factores que influenciam esta 

vivência, tendo em conta as particularidades dos casos estudados. 
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Flick (2005:13) refere que a “investigação qualitativa está vocacionada para a 

análise de casos concretos, nas suas particularidades de tempo e de espaço, 

partindo das manifestações e actividades das pessoas nos seus contextos 

próprios.” 

 

Este tipo de estudo pressupõe que os conhecimentos sobre os indivíduos só são 

possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal 

como ela é definida por seus próprios autores. (Polit e Hungler, 1995).   

 

 

1.1. TIPO DE ESTUDO  

 

Realizámos um estudo descritivo e exploratório. Polit e Hungler (1995:119) sobre 

o propósito destes estudos consideram que “é o de observar, descrever e explorar 

aspectos de uma situação”.  

Gil (1991:46) refere-nos que as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores preocupados com 

a actuação prática”. 

Foi nesta base que desenvolvemos a nossa pesquisa, com vista à obtenção de 

informação mais completa, com o objectivo de descrever os factores que, na 

perspectiva do cuidador principal, influenciam a vivência da fase terminal e luto. 

 

 

 

 

 



 57 

1.2. INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 

Tendo em conta que o que pretendíamos com o presente estudo era saber a 

opinião dos cuidadores sobre a vivência do processo terminal e morte de alguém 

afectivamente próximo, decidimos utilizar a entrevista semi-estruturada, que 

embora contenha uma organização de questões a mostrar aos sujeitos, este 

instrumento é também caracterizado por permitir uma flexibilidade e dinâmica, 

necessária a este tipo de estudo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) as entrevistas semi-estruturadas são 

denominadas de entrevistas em profundidade e são encontros entre o 

investigador e os informantes, encontros dirigidos para a compreensão das 

perspectivas que os entrevistados têm acerca das suas vidas, experiências ou 

situações, tal como as expressam com as suas próprias palavras. 

Também Fortin (1999:245) afirma que a entrevista semi-estruturada “permite 

colher informações junto dos participantes, relativas aos factos, às ideias, aos 

comportamentos, às preferências, aos sentimentos, às expectativas e às 

atitudes”, sendo o entrevistador livre de alterar a sequência das perguntas ou 

introduzir novas questões na procura de mais informação. Para o mesmo 

autor(1999), a entrevista tem ainda a vantagens face ao uso de questionário: ser 

de utilização geral, em todos os sectores da população, contrariamente aos 

questionários que convêm mais para pessoas com uma escolaridade média; as 

taxas de respostas são elevadas; minimizam os erros de interpretação, pois 

tornam-se mais facilmente detectáveis e por último, têm maior eficácia na 

descoberta de informações sobre temas complexos e carregados de emoção, 

assim como na análise de sentimentos.  
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Assim, elaborámos um guião de entrevista com algumas questões que 

pretenderam ser orientadoras, uma vez que as entrevistas semi-estruturadas não 

têm um carácter rígido.  

 

 

1.2.1. Validação do instrumento 

 

Antes de procedermos à realização das entrevistas aos cuidadores sujeitos do 

estudo, entrevistámos um cuidador, que embora apresentasse os critérios de 

inclusão não fez parte da população em estudo. 

Com esta entrevista pretendemos identificar possíveis limitações da mesma, 

testar a clareza e validade das questões previamente elaboradas, assim como 

desenvolver competências na técnica de entrevista. Após esta entrevista 

resolvemos introduzir a sexta pergunta do guião que ficou composto pelas 

seguintes questões: 

 
1 – Diga-me, quando soube que o seu familiar sofria de doença incurável? 

Quando tomou a decisão de cuidar do seu familiar?  

 
2 – O que mais a/o ajudou no processo de cuidar? O que foi mais difícil?  

 
3 – Solicitou acompanhamento da equipa de enfermagem? 

Você e o seu familiar receberam visitas do/a enfermeiro/a? Como foi a relação 

entre o enfermeiro e o doente? E consigo? 

 
4 – Quando o estado de saúde do seu familiar se foi agravando, mostrando que o 

final da vida estava mais próximo, como reagiu? Teve de tomar decisões? De 

quem teve apoio? 
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5 – A morte do seu familiar aconteceu onde? Teve apoio nesse momento? de 

quem? 

 
6 – Como tem sido após a morte do seu familiar? 

 
7 – Relativamente ao trabalho do enfermeiro, o que mais valorizou positivamente? 

E negativamente? 

 

 

1.3. SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Para Fortin (1999:156) é importante que as pessoas seleccionadas sejam 

capazes de testemunhar sobre a sua experiência ou de descrever o que interessa 

ao investigador, o que supõe uma motivação para participar e uma capacidade de 

se exprimir.  

Os sujeitos do estudo são utentes inscritos em Centros de Saúde do Baixo 

Alentejo, que cuidaram do seu familiar/pessoa próxima durante o processo 

terminal, durante o ano de 2008.  

Dada a natureza do estudo, os sujeitos foram escolhidos de forma intencional pois 

nestes estudos “o critério que determina o valor da amostra passa a ser a 

adequação aos objectivos da investigação, tomando como princípio a 

diversificação das pessoas interrogadas e garantindo que nenhuma situação 

importante foi esquecida.”(Albarello et al, 1997:103).  

Os sujeitos do estudo foram seleccionados a partir de reuniões com os diferentes 

enfermeiros que fazem visitação domiciliária, e que trabalham em Centros de 

Saúde pertencentes à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. 
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Dada a natureza do assunto a tratar, solicitámos aos enfermeiros colaboração 

para o primeiro contacto com os cuidadores. Assim, foi realizado o primeiro 

contacto dos sujeitos em que foram informados sobre o estudo e seus objectivos 

e da intenção de realizar a entrevista. Entre os cuidadores identificados pelos 

enfermeiros, houve duas situações de recusa em participar no estudo. Sendo que 

participaram sete cuidadores. 

O segundo contacto aos cuidadores que se disponibilizaram a participar no 

estudo foi efectuado por nós, telefonicamente, em que marcámos o dia, hora e 

local para realização da entrevista. Neste momento, foi também dada a garantia 

de confidencialidade dos dados bem como o anonimato.  

A amostra é composta por sete elementos do sexo feminino, com idades entre os 

34 e 73 anos. Relativamente às habilitações literárias, a distribuição da amostra é: 

nenhum grau de instrução: 1; 4º ano do 1º ciclo: 1; 9º ano do 3º ciclo: 1; 12º ano 

do ensino secundário: 1; Licenciatura: 2; Mestrado: 1. Quanto à profissão/situação 

profissional a distribuição é: Recepcionista/ activo; Administrativa/ activo; 

Trabalhador Rural/ Reformada; Empresária/ activo; Professora/ reformada; 

Cabeleireira/ activo; Jornalista/ activo. 

 

O tamanho da amostra foi definido por se ter atingido o que se denomina por 

saturação de dados, ou seja, quando nenhuma informação significativa foi 

acrescentada às anteriores. 

Nos estudos qualitativos interrogam-se um número limitado de pessoas, pelo que 

os sujeitos nos podem proporcionar, de forma a percebermos o fenómeno em 

estudo (Albarello et al, 1997). 

Para Streubert (2002), não se espera a generalização, mas sim compreender em 

profundidade as experiências e vivências de cada participante. 



 61 

 

 

1.4. COLHEITA DE DADOS 

 

As entrevistas realizaram-se entre o dia 18 de Agosto e o dia 15 de Setembro de 

2009, tendo o tempo de cada entrevista oscilado entre os vinte e dois minutos e 

noventa e dois minutos. Foram realizadas em casa dos cuidadores, à excepção 

de duas das entrevistas que se realizaram no local de trabalho dos cuidadores. 

Em todas as entrevistas foi assegurada a privacidade de forma a promover a livre 

expressão dos entrevistados. Este procedimento vai de encontro ao que 

preconizam Bogdan e Biklen (1994:136) quando referem que “as boas entrevistas 

caracterizam-se pelo facto de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente 

sobre os seus pontos de vista”. 

Todas as entrevistas, após consentimento dos participantes, foram gravadas, 

tendo estas sido informados que esse procedimento facilitaria a sua análise. No 

entanto, foram também informados, não só que os dados colhidos seriam 

utilizados apenas para este fim e que depois as entrevistas seriam desgravadas. 

Após a realização de todas as entrevistas, fizemos a sua transcrição, atribuindo-

lhes uma ordem arbitrária (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7), nada tendo a ver com a 

ordem da sua realização, de forma a assegurar o anonimato dos entrevistados. 

 

 

1.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para a elaboração do nosso estudo começámos por enviar para o Enfermeiro 

Director da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo a síntese da proposta da 
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dissertação e respectivo pedido por escrito para realização do mesmo. Após ser 

analisada pela comissão de ética da mesma unidade, obtivemos autorização para 

realizar o estudo na região do Baixo Alentejo. O tipo de estudo que nos 

propusemos efectuar implica uma reflexão sobre vivências que podem ter 

associados muitos sentimentos e emoções, sendo que foi assegurado o respeito 

pela vontade da pessoa entrevistada abandonar a entrevista. 

Considerando que se trata de um tema que tem associada uma componente 

emocional importante, que implica a colocação de várias questões éticas 

relacionadas com o potencial sofrimento associado, sentimento de culpa, entre 

outros aspectos, pelo que construímos um formulário de consentimento informado 

(Anexo 1) que visou explicitar a natureza do estudo, assim como o respeito pela 

liberdade de participar ou não no mesmo. Este formulário foi lido antes da 

entrevista, dando-se início à entrevista e gravação da mesma, após o 

consentimento da pessoa a entrevistar.  

 

Para Behi e Noan citados por Carpenter (2002:39), o consentimento informado 

deve exigir no mínimo “que seja dado aos seres humanos informação verdadeira 

e suficiente para os ajudar a decidir se desejam ser participantes na 

investigação”. O mesmo autor (2002:41) defende ainda que, em investigação 

qualitativa, o consentimento informado tenha uma abordagem diferente, 

denominando-a com tomada de decisão consensual, também designada como 

processo de consentimento informado, que implica que “os investigadores, em 

vários pontos do processo, reavaliem o consentimento dos participantes no 

estudo”.  
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A natureza da entrevista e as questões que implica, impôs ao investigador um 

cuidado acrescido para com os cuidadores, pela carga emocional relacionada 

com o tema a tratar. 

 

 

1.6. PLANEAMENTO DO TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a realização das entrevistas, o conteúdo das mesmas, foi transcrito e 

analisado através da análise de conteúdo, com categorização temática.  

Para procedermos à análise da informação recolhida servimo-nos da análise de 

conteúdo segundo Vala (1986) e Bardin (1997).  

A análise de conteúdo é uma técnica que permite fazer inferências a partir dos 

discursos dos sujeitos e, segundo Vala (1986) permite também o tratamento de 

informação, fazendo a desmontagem do discurso e produzindo um novo através 

de um processo de localização – atribuição de traços de significação, resultado de 

uma relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as 

condições de produção da análise. Bardin (1997:44) salienta que a análise de 

conteúdo “procura conhecer o que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça (...) é uma busca de outras realidades através das mensagens”. 

Após transcrição das entrevistas, procedemos a uma leitura pormenorizada das 

mesmas, no sentido de organizar a informação recolhida.  

Para analisarmos os dados foi fundamental constituir um ‘corpus’, que é formado 

pela totalidade das sete entrevistas que realizámos, uma vez que ao longo de 

todas as entrevistas, encontrámos informação pertinente, e que vai de encontro 

ao afirmado por Bardin (1997:97) que define ‘corpus’ como “o conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos nos procedimentos 
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analíticos”; ou ainda o que é confirmado por Vala (1986:100) “se o material a 

analisar foi produzido com vista à pesquisa que o analista se propõe realizar, 

então, geralmente, o corpus da análise é constituído por todo esse material.”   

Procedemos à codificação do conteúdo do ‘corpos’ de análise. Este é o processo 

pelo qual os dados obtidos são transformados e agregados em unidades, 

conduzindo à criação de categorias. (Bardin, 1997) 

De acordo com Vala (1986:111), uma categoria “é composta por um termo-chave 

que indica a significação central do conceito que se quer apreender, e de outros 

indicadores que descrevem o campo semântico do conceito”. 

O processo de codificação permitiu-nos criar unidades de contexto, registo e de 

enumeração.  

Bardin (1997:107) refere que a unidade de contexto “serve de unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registo e corresponde ao segmento da 

mensagem, cujas dimensões (superiores à unidade de registo) são óptimas para 

que se possa compreender a significação exacta da unidade de registo”. 

A unidade de registo é para Bardin (1997:104) “a unidade de significação a 

codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de 

base, visando a categorização e a contagem frequencial”, sendo esta contagem 

das unidades de registo, designada por unidades de enumeração. 

Após uma primeira leitura das entrevistas seguida de outras mais profundas, 

iniciámos o processo de categorização, que pretende simplificar a informação 

colhida, criando para cada categoria várias subcategorias. 

Categorias são definidas por Bardin (1997:117) como “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 destes elementos”. 



 65 

A categorização foi feita através de um critério semântico, agrupando todos os 

temas que têm o mesmo significado na mesma categoria e começando tal como 

Bardin (1997:118) propõe, “por fazer o inventário, ou seja, isolar os elementos e 

fazendo depois a sua classificação, ou seja, repartindo os elementos ou impondo 

uma certa organização às mensagens.”  

Esta categorização permitiu-nos construir primeiro uma grelha de análise para 

cada entrevista e, depois de uma grelha final, onde agrupámos as categorias, as 

subcategorias, as unidades de contexto e respectivas unidades de enumeração. 
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2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Tendo em conta a problemática do nosso estudo “vivência da fase terminal e luto: 

perspectiva do cuidador principal” e objectivos a que nos propusemos: descrever 

os factores que, na perspectiva do cuidador principal, influenciaram a vivência do 

processo terminal e de luto da morte da pessoa próxima e conhecer a influência 

da conduta do enfermeiro, atribuída pelo cuidador principal, sobre a vivência do 

processo terminal e de luto da morte da pessoa próxima, passamos à 

apresentação e análise dos dados.  

 

Com a análise realizada identificámos dentro da nossa área temática duas 

categorias com respectivas subcategorias, de onde resultou a grelha apresentada 

no quadro I (pág. 69)que se segue. 

Em cada sub-categoria foram identificadas várias unidades de contexto e 

unidades de registo que lhes correspondem. Estas unidades pretendem mostrar e 

clarificar a interpretação que fizemos dos dados. 

Na apresentação dos dados foram usados alguns símbolos que têm determinados 

significados, assim: 

E(...) – código atribuído a cada entrevista 

... – corresponde aos períodos de pausa nos discursos do entrevistado 

(...) – corresponde a excertos de transcrição que são omitidos por não se  

mostrarem relevantes para a análise 

(palavra) - assinala as palavras mais relevantes nas unidades de registo 
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 (X) – omissão de palavras que possam identificar os entrevistados 

Ao longo deste capítulo iremos apresentar a análise de cada uma das categorias 

e respectivas sub-categorias. 
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Quadro I – Categorias decorrentes da análise de conteúdo 

Categoria 
Sub-

categoria 
Unidades de Contexto 

Unidades de 
Enumeração 

Factores que 
influenciam a 
vivência do 
processo 

terminal e luto 
da morte da 

pessoa 
próxima 

Assumir 
Papel de 
Cuidador 

• Permitir que o fim de vida/fase 
terminal aconteça em casa/perto da 
família 

17 

• Características da relação com o 
doente 

8 

• Cuidar familiar em fim de vida 6 

• O acto de cuidar está inerente à 
condição de familiar 

4 

Total 36 

Processo 
de cuidar 

 

• Resposta dos Profissionais de Saúde 32 

• Suporte familiar/amigos 20 

• Assistir/estar perto de quem sofre 17 

• Resposta dos serviços de saúde 14 

• Proximidade da morte 9 

• Características pessoais do cuidador 7 

• Relação com o doente/atitude do 
doente 

7 

• Responsabilidades sócio-profissionais 7 

• Acontecimento da morte 7 

• Conhecimento do estado do familiar – 
gerir esse conhecimento 

6 
 

Total 126 

Processo 
de luto 

• O processo e cuidar  13 

• Quem parte permanece 5 

• Fim de vida como fim do sofrimento 3 

• Apoio de família e amigos 2 

• Apoio profissional 1 

• Responsabilidade socio-profissional 
(Vida quotidiana que não permite 
tempo/oportunidade para “chorar a 
perda” 

1 

Total 25 

Influência da 
conduta do 
enfermeiro 

sobre a 
vivência do 
processo 

terminal e de 
luto da morte 

da pessoa 
próxima 

Conduta do 
Enfermeiro 

• Comunicação/relação estabelecida 22 

• Disponibilidade 16 

• Conhecimentos técnicos/ cuidados 
instrumentais 

10 

• Conhecimento – Confiança 8 

Total 

 

57 
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2.1. FACTORES QUE INFLUENCIAM A VIVÊNCIA DO PROCESSO 

TERMINAL E LUTO DA MORTE DA PESSOA PRÓXIMA 

 

Através da análise das entrevistas identificámos três subcategorias: Assumir o 

papel de cuidador; Processo de cuidar e Processo de luto. 

 

 

2.1.1. Assumir o Papel de Cuidador 

 

O cuidador principal é a pessoa que assume a maior responsabilidade no 

processo de cuidados. Embora muitas vezes diversas pessoas assumam o 

cuidado do doente, há uma que assegura a maior parte dos cuidados e das 

decisões e que se designa por cuidador principal (Guarda, Galvão e 

Gonçalves, 2006). 

A decisão de cuidar de alguém que é próximo, muitas vezes, acontece de 

forma natural, não decorrendo de uma reflexão sobre o assumir do papel de 

cuidador. 

Assumir este papel tem influência no processo de adaptação à nova situação. 

Tal como referem Pereira e Lopes citados por Araújo, Paúl e Martins (2008) a 

adaptação individual e familiar à situação de crise dependem da qualidade das 

interacções familiares e do significado que a família atribui à doença. 

Para melhor compreendermos como o cuidador principal vivência o processo 

terminal de alguém que lhe é próximo, começámos por analisar o discurso dos 

cuidadores entrevistados no sentido de identificar o que os levou a assumir 

esse papel.  
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Uma das motivações apresentadas pelos cuidadores entrevistados foi a 

possibilidade de permitir que o fim de vida/fase terminal acontecesse em 

casa/perto da família, como poderemos observar nas seguintes afirmações: 

 

“Ele sentiria...tinha a toda a hora via os netos, e no hospital já assim não 

é!” (E1) 

 

“Oescute uma coisa, eu não queria que o meu pai morresse 

sozinhoO(choro) estive sempre com ele.” (E3) 

 

“(O) eu concordo que a pessoa em fase terminal esteja em casaOé mais 

familiarO”(E3) 

 

 “(O) porque pensei sempre de ele ficar aqui em casaO.morrerOteria de 

estar aqui ao pé de nósOtinha tratado dele até aquela alturaOpensei que 

os últimos dias seriam aqui.” (E4) 

 

“(O) foi importante ficar em casa, era isso que ele queria (O) e eu também 

queria” (E5) 

 

A relação existente entre o cuidador principal e a pessoa doente foi também 

apresentada como importante para esta decisão. Silveira, Caldas e Carneiro 

(2006) desenvolveram um estudo sobre cuidadores familiares principais 

constaram que o papel de cuidador é construído no relacionamento, com a 

influência de diversos factores referentes à história familiar. 
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Os sentimentos que unem o cuidador e a pessoa cuidada, assim como o papel 

que esta assume na vida do cuidador, foram apresentados como factores 

motivadores para o acto de cuidar. 

Na análise das entrevistas pudemos identificar a importância atribuída à 

relação existente: 

 

“(O)porque realmente foi um pai que...pronto (O) que me deu tudo...ele 

era o baluarte da família, apesar da idade que tinha, estava extremamente 

lúcido, muito inteligente(O) o meu pai era a pessoa que estava sempre 

presente...em todas as decisões”(E1) 

 

“Como lhe disse, após a morte da minha mãe, eu era mãe e era filhaO 

embora tivesse outra irmãOmasOnão é a questão de eu gostar mais do 

meu pai ou ele de mimOmas, se calhar, punha-o mais à vontade, 

percebe?” (E3) 

 

“(O) o meu pai sabia que eu estava lá e sabia que eu não deixava (O)” 

(E3) 

 

“(...)havia um grande amor um por o outro...não se esqueça que foi o 

único namoro que tive...tinha   eu 14 anos, casei com 21...tinha 50 anos de 

casada.” (E5) 

 

Esta constatação vai de encontro com o que Karsch citado por Cattani e 

Girardon-Perlini (2004), quando afirma que os cuidadores atribuem a sua 

vontade e seu compromisso à solidariedade com o companheiro(a) de vida, ao 
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desejo de retribuir os cuidados recebidos na infância, ao seu horror ao 

asilamento e à ausência de outras alternativas. 

Pudemos perceber que a convicção de que a pessoa doente é melhor 

cuidada em casa, no seio familiar, levou também ao não internamento ou a 

recorrer a esta hipótese apenas quando não houvesse alternativa:  

 

“Opensávamos assim: vai para Beja, põem-no lá num corredor, ele ainda 

sofre mais...e então ficou em casa...” (E5) 

 

“Omas se não for tratado com amor...aquela doença... não é nada...ele foi 

tratado com muito amor, com muito amor...” (E5) 

 

A condição de familiar surge também como determinante para assumir o 

papel de cuidador, tal como podemos constatar: 

 

“Com uma mãe com oitenta e tal anos e que cabia a mim e ao meu irmão 

darmos todos os passos e tratarmos do meu pai...o melhor possível, dar-

lhe a melhor assistência possível” (E1) 

 

“Porque após a morte da minha mãeOaOele começou a viver 

sozinhoO(O), eu comecei a ser mãe e filhaOfoi a adaptação de viver 

sozinhoOnão foi fácilOeu era mãe e era filha” (E3) 

 

“Como ele era meu sogroO” (E4) 
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Cuidar do outro parece ser inerente à condição de familiar. Tal como Elsen et 

al. citado Cattani e Girardon-Perlini (2004) referem, a família gera seu próprio 

sistema de cuidados, no qual estão refletidos seus saberes sobre a saúde e a 

enfermidade, impregnados de valores e crenças que se vão estruturando em 

seu cotidiano. Desta forma a participação de cada um de seus integrantes, os 

quais, a partir de suas próprias vivências, possibilidades e necessidades, vão 

desenvolvendo-se, fortalecendo-se e dinamizando-se, segundo o momento 

histórico em que se encontram. 

O facto de todos os cuidadores entrevistados serem familiares próximos vem 

também reforçar esta ideia. 

 

 

2.1.2. Processo de cuidar 

 

Foi também nosso propósito conhecer como é que o processo de cuidar 

influencia a vivência do processo terminal e luto. 

A resposta dos profissionais de saúde foi apresentada pelos cuidadores 

como um factor influenciador deste processo. O que poderemos constatar nas 

seguintes afirmações: 

  

“(O)a partir dai, desse segundo internamento(O) que nós entrámos em 

contacto com os cuidados paliativos...a partir daí, realmente fizeram 

aquilo que estava ao alcance e muito mais...quer a Dr.a, quer a 

enfermeira, o pessoal de enfermagem...fizeram-lhe tudo, foram 

impecáveis...” (E1) 



 75 

“(O) com o apoio que me deram, que foi realmente óptimo,... consegui.” 

(E1) 

 

Este aspecto vai de encontro com os resultados de um estudo sobre o familiar 

cuidador do paciente terminal realizado por Pereira e Dias (2007) que 

constataram que o familiar procura junto dos profissionais de saúde, apoio e 

confiança, tanto através de procedimentos técnicos como de uma atenção 

diferenciada prestada pela equipa. 

Por outro lado, são apresentados pelos cuidadores aspectos relacionados com 

a resposta dos profissionais de saúde que dificultaram o processo de cuidar. A 

falta de disponibilidade e “fuga” e o deficit na comunicação dos profissionais de 

saúde são apontadas pelos cuidadores: 

 

“(O) foi isso que eu senti...e uma revolta muito grande contra o serviço de 

saúde hospitalar...não a nível de enfermagem, porque ao nível de 

enfermagem, as enfermeiras foram óptimas profissionais...mas a nível 

médico...o estatuto médico (O) que acho que é de uma desumanidade 

tremenda(O)” (E1) 

 

“(O) o que nos foi dito era que era muito grave e pronto, os  médicos são 

sempre um bocado evasivos, (O) nunca nos falaram em cura, mas 

também, nunca nos falaram numa situação de morte a curto prazo 

portanto, isso nunca sequer se falou(O)”(E6) 

 

“Quando isto aconteceu no Hospital de Beja, devia de vir uma equipa, ... 

informar ...80 por cento como é que as coisas vão decorrer. Para estarem 
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preparados para isso! O choque ia ser grande, porque eu sabia que a 

minha irmã ia morrer, mas a minha família, pensava que não!” (E7) 

 “Cheguei lá, quis falar com o médico e o médico não me quis ouvir!” (E7) 

 

Estas declarações vêm confirmar que a conduta dos profissionais de saúde é 

determinante para a vivência do processo terminal, por parte de quem cuida da 

pessoa doente. A aparente dificuldade em dar resposta a situações de doença 

avançada e incurável é também referida por Susaki, Silva e Possari (2006) 

quando afirmam que por serem preparados para a manutenção da vida, a 

morte e o morrer, no seu quotidiano, suscitam sentimentos de frustração, 

tristeza, perda, impotência, stresse e culpa. Em geral o despreparo leva o 

profissional a agastar-se da situação. 

 

Por outro lado, os cuidadores referem também a não compreenção para a 

dificuldade de condições em casa para cuidar. As frases que se seguem 

mostram que o cuidador sentiu que o modo de conduzir o processo por parte 

dos profissionais de saúde não esteve de acordo com a necessidade sentida 

no momento. 

 

“(O) Médico que queria à viva força que nós tirássemos o meu pai de lá 

sem condições nenhumas!” (E1) 

 

“Quero que ela parta deste mundo com dignidade! Aliviem-lhe o mais 

possível a dor!” Por que eu pedi isso a um médico e o médico disse-me 
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“Ah! A senhora está a querer dizer que eu tenha que fazer a 

Eutanásia!”(O)” (E7) 

 

 “E no hospital também devia ser,... naquela Urgência devia de haver 

pessoal qualificado para estas pessoas, porque estas pessoas que vão 

com este.... porque eles não estão doentes por acaso, eles não vão só por 

que querem,... Duas ou três enfermeiras que eu lá apanhei.... deu-me a 

sensação, .... que a minha irmã ia lá... para fazer birra, percebe!?” (E7) 

 

O relato de uma cuidadora mostra o sentimento de não adequação de 

resposta profissional no momento da entrada no serviço de urgência do seu 

familiar, sendo que este se encontrava na fase terminal da sua vida: 

“(O) depois foi aquela azáfama da urgência, ele entrou pelo corredor a 

dentro e eu ia atrás...como ia sempre...depois barraram-me a entrada...e 

fiquei desazada...e então fiquei um bocadinho...não fiz a despedida, não 

olhei nos olhos do meu pai...naquele momento...depois levaram-no...e eu 

não o vi mais...e eu fiquei assim...”mas como é que o meu pai estava, 

estava com os olhos abertos ou fechados? Estava aflito, não estava 

aflito”O como o acompanhei tanto...falta-me isso para fechar o cíclo todo, 

faltava-me essa imagem(...)” (E2) 

 

Percebemos pela anterior descrição, que esta cuidadora não pôde despedir-se 

do seu pai e que sentiu falta desse momento.   

 

Os relatos relativos à conduta dos profissionais de saúde em contexto de 

urgência hospitalar merecem-nos um momento de reflexão. Por um lado, os 
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cuidadores poderão ter o direito de se sentir indignados com a resposta 

profissional, por outro os profissionais não estarão preparados para situações 

terminais, nem parece ser esperado que estejam, uma vez que que o propósito 

do serviço de urgência é a resposta imediata a situações urgentes, no sentido 

de resolver situações agudas de doença. A situação de doença incurável, 

grave que implica grande sofrimento e por vezes grande incerteza e dúvida por 

parte do cuidador principal parece não ter lugar num serviço de urgência 

caracterizado pela urgência da resposta, pela “azáfama”.  

Este pensamento é corroborado pela afirmação de Frias (2008:58) que refere 

que “A morte ao trocar o lar pela azáfama que o contexto organizacional 

impões, envolvendo-se num fenómeno técnico, em que apenas, se parece 

contemplar os gastos com o prolongamento sofisticado da doença”. Sapeta e 

Lopes (2007:2) afirmam que “percentagens significativas de doentes, em todo o 

mundo, continuam a recorrer aos hospitais de agudos, na última fase da vida, e 

a sujeitarem-se a esse mesmo estatuto.” 

 

No que diz respeito à resposta dos serviços de saúde, poderemos retirar da 

análise que fizemos as seguintes afirmações: 

 

“(O) lamento muito que não existam hospitais de retaguarda, ou casas de 

saúde, ou qualquer coisa, que permitissem à família, que as pessoas 

pudessem ter a assistência e morressem com a dignidade que 

deviam(O)Eu fiquei, em relação ao hospital,... bastante revoltada, ... pela 

maneira como, e dizendo isto em bom português “sacudiram o capote” e 

mandaram-no para casa(O)” (E1) 
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“Mas só que acho que realmente eles (equipa de C. Paliativos) tem falta 

de meios, ... deviam ter talvez, mais meios materiais para poderem por ao 

serviço das pessoas que realmente querem trazer os seus doentes para 

casa e tê-los em casa(O)” (E1) 

 

“(O) uma coisa que me chocou nisto tudo foi perceber que não há 

resposta...nem do hospital, nem do centro de cuidados paliativos, quando 

é necessário e preciso...não havia vaga(O)(E2) 

 

“ (O) se a gente tivesse um hospital assim,... para estas doenças.... 

sempre tem mais pessoas e a família não é tão ”castigada”, já 

viu...?(O)Eu não foi por castigo, que eu sei que tinha que tratar dele ... e 

essas coisas... mas só assim para o ter sempre a soro,... outras coisas ao 

lado dele que lhe fizesse falta.” (E5) 

 

“A Enfermeira...que estava no terreno e a Dr.ª... também não podiam estar 

24 sobre 24 horas!” (E7) 

O que referem os cuidadores prende-se sobretudo com a falta que sentiram de 

um local para internamento, acessível, onde fosse possível receber cuidados 

paliativos. Outro aspecto referido é a falta de meios da equipa domiciliária e a 

limitação de horário desta. 

Temos ainda de ter em conta a fraca resposta domiciliária no que concerne à 

necessidade de cuidados paliativos. A porta de entrada para os cuidados de 

saúde continua a ser, em grande medida, o serviço de urgência. As 

circunstâncias são ainda propícias a respostas inadequadas a estas situações, 

o que manifestamente influencia negativamente a vivência do processo. 
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O apoio informal foi também apresentado pelos cuidadores como factor 

influenciador do processo de cuidar. A relação e apoio familiar surgem nas 

frases seguintes como facilitadores: 

“Tive apoio familiar! Nós como lhe digo, prezo-me por termos uma família 

muito unida e ele queria que isso continuasse, por isso...” (E1)  

 

“(...) depois tive um grande apoio do meu irmão...os dois fazíamos uma 

equipa, mesmo sem combinarmos nada um com o outro, fazíamos uma 

equipa espectacular(O)”(E2) 

 

“(O) e também com apoio de algumas pessoasOna parte mais final tive 

pessoas muito minhas amigas, no fundo foram grandes amigas(O)” (E3) 

 “Ofizemos o que podíamos e o que não podíamosOtive sempre o meu 

marido que me acompanhou, para ajudar no que fizesse falta ao paiOe do 

meu filhoOque também foi um grandeO amigoO.para o avô em tudoOele 

só dizia: mãe: o avô fez-me a mim, agora faço eu ao avôOera a conversa 

deleOdai agente aceitar.” (E4) 

 

“O meu marido não me deixouO” (E7) 

 

Encontramos também relatos em que foi manifestada a importância do apoio 

informal, por sentimento de falta desse apoio: 
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“(O) o difícil era tratar sozinhaOa minha sogra com 80 anos não tinha 

possibilidades de ajudar (O) fazer forças conforme fizOno tratarOagente 

sabe que quando são duas pessoas é muito mais fácil” (E4) 

 

“Os filhos não foram, o marido não foi, não sei se estavam assustados o 

que é que têm! Sei que houve uma, parece que houve uma bomba e cada 

um foi para seu lado! A sensação era,... são conflitos,... percebe!” (E7) 

 

“A fase mais pesada foi depois, quando eu a trouxe para a minha casa, 

que a filha rejeitou-a, o marido não se aproximou, o filho não se 

aproximou, foi rejeitada, entre aspasO” (E7) 

“Mas ali ao pé é que agente gostava de ter, percebe? Ao pé, ao pé... uma 

mão que agente se pudesse agarrar, assim”... (E7) 

 

Havendo em cada situação um cuidador principal, encontra-se aqui patente a 

importância atribuída ao equilíbrio familiar, que facilita o seu papel de cuidador. 

Martins citado por Araújo, Paúl e Martins (2008) refere que a família cresce e 

desenvolve-se no equilíbrio do contexto de vida e da continuidade geracional, 

vivendo simultaneamente momentos de estabilidade e de mudança. 

Este aspecto encontrado na análise das entrevistas vai de encontro ao que diz 

Vala citado por Cerqueira (2005), pois aponta como um dos factores que 

influencia as necessidades de quem apoia os doentes, a ausência ou presença 

de outros cuidadores complementares ou de coabitação. 

 

Assegurar cuidados a quem sofre envolve sofrimento para quem cuida, 

corroborado por Pacheco (2002) quando afirma que a perspectiva da morte 
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próxima de uma pessoa querida causa normalmente muito sofrimento aos 

familiares, o que é ainda, regra geral, agravado por uma série de medos e 

sentimentos que estes vão vivendo ao longo de todo o processo: o medo que 

inspiram certas doenças, como por exemplo o cancro, pelo facto de poderem 

arrastar-se por um longo tempo e ainda trazer muito sofrimento; a dificuldade 

em suportar a degradação física do doente; o sentimento de impotência 

perante a sua crescente debilidade e o sofrimento físico e moral; o medo de 

não conseguir controlar as suas emoções junto dele. 

 

Encontramos nas palavras dos cuidadores entrevistados muitos dos 

sentimentos anteriormente referidos. 

 

Assistir e acompanhar quem sofre é um dos aspectos relatados: 

 

“(O) ele era uma pessoa que se alimentava muito bem e então deixou de 

comer e isso para mim foi um martírio, ... eu assumi um bocado o papel 

da má da fita, porque eu é que dava/fazia a comida(... )” (E1) 

 

“(O) depois começou com os delírios e começou a ser horrível(O)” (E1)  

 

“(O) claro que queremos o doente em casa o máximo tempo possível, 

mas chegamos a uma altura que nos sentimos incompetentes para dar 

resposta aquilo que possa aparecer(...)” (E2) 
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“(O) há uma altura em que agente já vê tanto sofrimento que(O) foi um 

sofrimento demaisOque não mereciamOviver assim, percebe?....viver 

sem qualidadeOnãoOe realmente a fase terminal é complicada.” (E3) 

 

“Pronto, ele depois começou a perder tudo, já nem falava, só o que fazia 

era chorar (O) Eu falava com ele, mas eu por fim já não falava, porque 

ele,... eu via as lágrimas deste lado... levou esta parte (lado direito da face) 

aqui toda preta de chorar... É uma tristeza.” (E5) 

 

“Para mim o que mais foi difícil, foi aquela parte em que me parecia que 

era difícil comunicar com ele, porque como lhe disse ele estava numa 

situação de confusão mental” (E6) 

 

“(O) repare numa coisa, puxar aquele corpo, para lavar aquele corpo, 

depois não comia, a tratar daquilo todos os dias, e depois não queria 

ninguém, ela não queria ninguém, ela rejeitou tudo.” (E7) 

 

A família vai fazendo de diferentes modos o luto “antecipatório” da pessoa, 

desde que tem conhecimento da fatalidade da sua doença e à medida que 

assiste ao aumento da sua debilidade física, as alterações da sua imagem 

corporal e/ou à diminuição da sua capacidade mental (Pacheco, 2002) 

 

Tal como afirma Pacheco (2002) a relação entre o doente e a família é de 

facto, muito complexa, dependendo de vários factores, nomeadamente de um 

misto de sentimentos e emoções que podem levar a que haja momentos em 

que o familiar não se sinta capaz de ouvir e falar com o doente. 
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Podemos constatar que a proximidade da morte é relatada como relevante no 

processo de cuidar: 

 

“Tentou passar-me o testemunho daquilo que ele queria que fosse,... 

continuasse a ser como era... E isso foram momentos muito dolorosos, 

muito dolorosos,... para mim! Sentir que o meu pai estava consciente, que 

ia partir e os pedidos que me fazia....muitos!” (E1) 

 

“(O) em todos os níveis...as decisões que temos de tomar...pronto, ver 

que a pessoa se vai embora...não sabemos é quando é que é...mas que 

vai embora vai(O)” (E2) 

 

“(O) mas eu via que a minha irmã não as queria lá (O) Não queria porque 

ela era inteligente e sabia que aquele grupo ali era qualquer coisa... 

começou-se a aperceber que ia morrer(...) (E7) 

 

“(O) “eu não quero morrer (X), porquê eu...?”, que resposta é que eu dava 

à minha irmã?”  (E7) 

 

 

Também as características pessoais do cuidador influenciam o processo de 

cuidar, a força interior, a coragem, o gosto em ajudar o outro são referidos por 

mais de uma cuidadora: 

 

“Oestou convencida que há qualquer coisa...como lhe disse, tinha-me 

por muito medricas e achava que ia fugir de certas situações...e dentro de 
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nós há um despertar de sentimentos, qualquer coisa que nos empurra 

para...porque eu lembro-me de ter dito “agora não é tempo de chorar, é 

tempo de agir...” (E2) 

 

“(O) porque agente tem que arranjar coragem para tudo(O)”(E3) 

 

“Fui sempre amiga de ajudar eOde ter natureza de ajudar o outro”(E4) 

 

“O que é que me ajudou a mim!? Uau! Foi uma força muito grande! Foi 

uma força muito grande!” (E7) 

 

 

Cuidar e ser cuidado é também marcado não só pela relação anteriormente 

existente, como já referi, mas também parece ser influenciado pela relação 

com o doente e atitudes deste durante a vivência, tal como podemos 

observar nas seguintes afirmações: 

 

“Eu fui uma grande amiga, acompanhava-o sempre, ia sempre a todas as 

consultas, todos os exames, passava muitas horas com ele, 

conversávamos muito...tomar decisões” (E2) 

 

“Ele às vezes é que me dava força a mim(O)” (E3) 

 

 “(O)o meu pai como era, se calhar podia, em alguns momentos revoltar-

se um bocadinho...ficar...mais endurecido...mas não... foi dócil (O)(E2) 
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 “E ele abriu muito os olhosOcomo quemOagradecendo aquilo que eu 

tinha feito por ele(O)” (E4) 

 

 

Alguns dos cuidadores referem a dificuldade em dar resposta a 

responsabilidades sócio-profissionais durante o processo de cuidar: 

 

 “(O) foi muito difícil porque sou casada, tenho uma filhaOaOtrabalhei 

todos os dias” (E3) 

 

“(O) abandonei completamente, a minha filha tambémOaliás, deixei de 

dormir na minha casaOfoi uma opçãoOas noites começaram a ser duras 

e eu tinha de ir trabalhar no outro dia (O)”(E3) 

 

“(O) mas eu não o podia deixar ir para qualquer lado porque ele estava-

me sempre pedindo(...)” (E5) 

 

“(O) não havia pessoas aqui, competentes para eu poder ter que 

trabalhar porque tenho uma casa a gerir, percebe!?” (E7) 

“(O) eu tinha dois netos a tratar também, porque a mãe fazia serviço de 

manhã e o pai também trabalha de manhã e ele não podia ficar com eles, 

e eu tinha que gerir isso tudo!” (E7) 

As restrições pessoais e sociais representam uma das dimensões de factores 

influentes na sobrecarga do cuidador apresentada por Kosberg, Cairl e Keller 

citados por Susaki, Silva e Possari (2006). 
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Outro factor apresentado como influenciador da vivência do processo terminal 

é o acontecimento da morte, a forma como a morte acontece. Pacheco 

(2002:140) afirma que “A família, sempre que possível, deve estar presente nos 

últimos momentos, o que certamente é benéfico quer para o doente, quer para 

os seus familiares.” Os cuidadores que entrevistámos confirmam que a 

tranquilidade e a intimidade do momento da partida do ente querido é 

importante para a vivência da fase terminal e luto:  

 

“E então eu acho que ele partiu feliz, porque estava rodeado de carinho e, 

se realmente, eu tivesse de (...) levar o meu pai para uma instituição, eu 

acho que não me sentia tão bem como me sinto em relação a ele.” (E1) 

 

“Oeu disse: eu quero ir ver...acho que me fez bem ir ver porque 

encontrei-o com um ar sereno...então disse assim “olha, fiz bem vir 

aqui...estava com um ar sereno...eu tinha-o visto muito agoniado...então 

foi bom.” (E2) 

 “Isto (a morte) aconteceu eram 20 para as 4 da manhãOaaOnão teve 

afliçãoOeu estava ali, aos pés deleOfoi lentamenteOmas com uma 

serenidadeOnão teve aquelas coisas de falta de arO(O)” (E3) 

[acha que para ele foi importante estar ao pé dele?] foi e para mim 

também. (O) [para si a morte deve ser acompanhadaO] Deve ser uma 

coisa muito intima (O)” (E3) 

“Estávamos juntos no último momento.” (E4) 
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“Estávamos todos juntos (O) foiObastanteOo estarmos este tempo 

todos juntosOcom eleOpara ele, que partiu e para quem cá ficou(E4) 

“(O) pelo menos soubemos como é que ele acabou.” (E4) 

Conhecer o estado do familiar e gerir esse conhecimento é também 

apresentado como dificultador para os cuidadores. Pacheco (2002) confirma 

esta ideia quando afirma que conhecer o diagnóstico da pessoa, principalmente 

a consciencialização da inevitabilidade da morte, constitui, geralmente, um 

impacto muito doloroso para a família. Por outro lado, a conspiração do silêncio 

aparece implícita nas declarações das cuidadoras. Nenhuma das cuidadoras 

entrevistadas referiu ter falado abertamente sobre o fim de vida com a pessoa 

a quem prestou cuidados. Falar do processo de morrer e da morte tornou-se 

difícil para o cuidador e para a pessoa cuidada. Os cuidadores estão 

conscientes que têm dificuldades em comunicar com as pessoas em fim de 

vida. (Frias:2008). A partilha de sentimentos entra família e doente parece estar 

muito condicionada pela dificuldade em comunicar, manifestada pelos 

cuidadores, tal como podemos ler nas seguintes afirmações: 

 

“Odepois havia a preocupação de lhe dizer aquilo que o meu pai 

tinha...nós procurámos sempre esconder(O)” (E1) 

 

 “Oestamos sempre a falar pensando que ele não se apercebeOmas 

apercebe-se logo. Sim, foi-me dito a mim. hum humOmuito 

complicadoO”(E3) 

 



 89 

“Oassim...nunca...nunca me deixava... eu nem sequer podia chorar por 

traz dele...não podia...porque eu às vezes estava aqui sentado e dizia 

assim “parece que ouvi chorar...”(e eu respondia)...ah...a chorar?...se 

calhar são os gatinhos a miar...e era eu a chorar, que não me 

segurava...mas tudo se passou...o pior foi para ele” (E5) 

 

 

2.1.3. Processo de Luto 

  

A reacção e adaptação à perda de uma pessoa significativa constitui uma 

experiência intensa, própria de cada um. A forma como um cuidador vive o 

momento da morte e o período após este acontecimento é influenciada por 

vários factores.  

 

 “O processo de luto é tudo menos linear. (G) As condições de vida da família 

ao longo da doença, da fase terminal e da fase de agonia vão marcar e 

influenciar o seu trabalho de luto.” (SFAP, 2000:93).  

Os cuidadores que participaram no nosso estudo referem alguns factores 

influenciadores do processo de luto. 

 

Foi referida pelos cuidadores, a forma como cuidaram e como estiveram com o 

seu familiar durante o processo de doença, como sendo muito importante para 

a aceitação e vivência da morte da pessoa próxima. A “consciência tranquila” é 

referenciada com alguma frequência, como consequência das atitudes dos 

cuidadores durante o processo de cuidar, sendo que daqui resultará uma 
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aceitação da perda mais tranquila. Podemos confirmar esta ideia com as 

seguintes afirmações: 

 

 

“(O) hoje recordo a... como tendo sido vitórias...tudo aquilo que ele me 

pediu...eu consegui fazer...e consegui dar...neste momento não me 

recordo de algo que pudesse ter sido feito e não tivesse sido...foi tudo 

feito(...)” (E1) 

 

“(...) pronto, digamos que acompanhei muito e orientei muito...muito 

mesmo...acho, sinceramente que não ficou assim nada que me tivesse 

ficado em consciência...que podia ter feito qualquer coisa e não fiz(...)” 

(E2) 

 

 “(O) dá-nos uma certa tranquilidade pensarmos que fizemos tudo o que 

estava ao nosso alcanceOeOgradualmente a nossa vida vai vindo(O)” 

(E3) 

 

“(O)fizemos o que podíamos e o que não podíamos.” (E4) 

 

“(...)mas nunca faltou nada, graças a Deus, aqui em casa, nunca faltou 

nada...todos s dias ele era lavadinho, vestia um pijaminha lavado, a cama 

era feita de lavado....não tenho remorsos nenhuns...só tenho 

saudades...uma grande coisa(...)” (E5) 
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Alguns cuidadores referem como importante o facto de, de alguma forma, 

quem parte permanece, sendo que a pessoa que parte, continuar a ocupar 

um lugar especial na sua vida. A relação existente entre cuidador e pessoa 

cuidada que agora parte será determinante neste processo. Pacheco (2002: 

141) refere que “A natureza da relação mantida com a pessoa falecida tem 

muita importância na forma como é vivido o luto.” 

Neste sentido, foi referido pelos cuidadores que manter o seu ente querido na 

organização da sua vida, no seu pensamento, na sua memoria: 

 

 “(O) o primeiro Natal, realmente, eu não consegui fazê-lo...mas a partir 

daí...consegui e ele está sempre presente e sinto que ele está feliz por 

estarmos todos juntos...a família estar unida...estarmos todos...ele falta 

mas não falta...ele está ali connosco...(O) continuei a... a fazer a festinha 

de anos...do meu filho, minha...em casa...com a minha família...em que só 

falta ele mas está presente(O)” (E1) 

 

“Só o recordo pelas coisas boas! Sonho com ele! Não sonho com ele 

doente na cama a pedir-me e a gritar! Sonho com ele bom! ... recordo os 

momentos, e que são muitos, de felicidade que ele nos proporcionou, 

porque foi um pai extraordinário!” (E1) 

 

“(O) olhamos para trás eOeles estão sempre presentes. Eu acho que cá 

por dentro estão por sempre presenteOé assim(O)” (E3) 

 

Outro factor apresentado como facilitador da aceitação da morte da pessoa 

próxima foi entender a morte como meio para o fim do sofrimento: 
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“(O)chegamos à altura e pensamos que realmente viver assim não vale a 

pena e que aquele tempo que viveram foi um sofrimento demais(O)”(E3) 

 “De uma maneiraO reagi bemOvia queO o sofrimento era bastante, não 

valia a pena estar a sofrer mais” (E4) 

 

“Daí que quando ele faleceuOpois com certeza, com desgostoOé 

sempreOmasOa verdade tinha de vir ao de cimaOagente sabia que ele 

não era eternoO.o sofrimento era bastante(O)” (E4) 

Na vivência de momentos tão intensos que a perda de uma pessoa significativa 

representa, torna-se fundamental o apoio informal e profissional, tal como 

Pacheco (2004) afirma que deve ser dada oportunidade aos familiares, sempre 

que sintam necessidade, procurarem um dos profissionais que cuidou do 

familiar falecido, para simplesmente conversarem, poderem desabafar. Esta 

necessidade foi manifestada por um dos cuidadores:   

 

“Ia recorrer a quem? Não sabia a quem havia de recorrer. Falar com uma, 

falar com outra, tinha dias que não dormia... depois de a minha ter 

partido, eu mostrava-me muito forte, mas não conseguia dormir (O)” (E7) 

 

Outros cuidadores referem o apoio que tiveram como importante neste 

processo: 

 

“Mais tarde (O) fui falar com a senhora enfermeira, e pedi-lhe que 

transmitisse à doutora as palavras que lhe tinha dito a ela e foi bom, a 
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conversa que tivemos, porque eu senti realmente que tinha sido o melhor 

que podia acontecer.” (E1) 

 

“(O) o estar com o meu neto e para mim...é tudo...Deus...levo-me um, deu-

me outro...e talvez por isso eu agora canalizar todas as minhas emoções 

para este pequenito”(E1) 

 

 

Um dos cuidadores referiu a Responsabilidade sócio-profissional que leva a 

falta de tempo, de oportunidade para viver a perda, ou seja, falta de tempo para 

estar só, para chorar, para estar consigo e com a sua memória:  

 

“O que mais me fez impressão foi: após a morte dele eu precisava de 

estar sozinha 3, 4 dias sem me dizerem nada, pensar...mas a vida não é 

assim, a vida continua (...) não há um período para nós...aquilo foi tão 

rápido, tão rápido, tão duro, tão duro...era preciso ter ali um momento de 

resguardo, de calma, de interiorização...e não há...a vida manda-nos para 

a frente(O)”(E2) 

 

 

No sentido de sistematizar a informação referente à categoria anteriormente 

desenvolvida, voltamos a apresentar as subcategorias e unidades de contexto 

que a constituem, no quadro que se segue: 
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2.2. INFLUÊNCIA DA CONDUTA DO ENFERMEIRO SOBRE A VIVÊNCIA DO 

PROCESSO TERMINAL E DE LUTO DA MORTE DA PESSOA PRÓXIMA 

 

Cicely Saunders no prefácio da obra Desafios da Enfermagem em Cuidados 

Paliativos promovida pela Sociedade Francesa de Acompanhamento e de 

Cuidados Paliativos (SFAP, 2000: IX), diz-nos: “Apesar de eu mesma me ter 

visto obrigada a formar-me em medicina para ultrapassar o problema da dor 

crónica e terminal, sempre pensei que foi a minha formação de enfermeira que 

me permitiu, acima de tudo, compreender o que os doentes esperavam de 

Categoria Subcatego
ria 

Unidade de Contexto 

Factores 
que 

influenci
am a 

vivência 
do 

processo 
terminal 
e luto da 
morte da 
pessoa 
próxima 

Assumir 
Papel de 
Cuidador 

• Permitir que o fim de vida/fase terminal aconteça em 
casa/perto da família 
• Características da relação com o doente 
• Cuidar familiar em fim de vida 
• O acto de cuidar está inerente à condição de familiar 

Processo 
de cuidar 

 

• Resposta dos Profissionais de saúde 
• Suporte familiar/amigos 
• Assistir/estar perto de quem sofre 
• Resposta dos serviços de saúde 
• Proximidade da morte 
• Características pessoais do cuidador 
• Relação com o doente/ atitude do doente 
• Responsabilidades socio-profissionais 
• Acontecimento da morte 
• Conhecimento do estado do familiar – gerir esse 
conhecimento 

Processo 
de luto 

• O processo e cuidar 
• Quem parte permanece 
• Fim de vida como fim do sofrimento 
• Apoio de família e amigos 
• Apoio profissional 
• Responsabilidade socio-profissional (Vida quotidiana que 

não permite tempo/oportunidade para “chorar a perda” 
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nós.” A afirmação da fundadora dos modernos cuidados paliativos deixa-nos 

mais conscientes do quão determinante pode ser a conduta do enfermeiro. 

Ao analisar as entrevistas efectuadas confirmamos que a Enfermagem assume 

um papel importante na vivência de um processo desgastante e intenso como é 

o processo de doença terminal e morte. Os cuidadores assinalam este facto em 

vários momentos dos seus discursos.  

 

 

2.2.1. Conduta do Enfermeiro 

 

A comunicação e relação estabelecida com o doente e com os familiares são 

referidas por todos os cuidadores como uma característica determinante da 

conduta do enfermeiro, como poderemos ler nos seguintes discursos: 

  

“E ajudaram-me! Realmente... foram muito amorosas... A nível da minha 

mãe, tinham sempre um carinho para a minha mãe (O)” (E1) 

 

“E a minha mãe queria fazer as suas perguntas e elas estavam sempre 

prontas a dar-lhe resposta de uma maneira que ela entendia mas não 

ficava chocada e talvez a fez aceitar melhor a morte do meu pai(O)” (E1) 

 

“(O) e a meiguice que tinham para com ele...e eu valorizei muito essa 

parte...a parte humana...além da parte técnica, que eu via que era feita 

com o maior empenho...a parte humana....valorizei muito, muito, muito a 

parte humana(O).porque a pessoa, nesta altura, sente-se extremamente 
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fragilizada...basta um...um passar de mão, um...qualquer coisa que 

demonstre afecto da parte exterior...é muito bem aceite por nós (...)” (E1) 

 

“(O) tal perfil e com tal humanidade.” (E1) 

 

 “Boa. É como lhe digo: sem enfermeirosOeOsem médicos humanos não 

se consegue fazerOemboraOeu costumo dizer: com amor consegue-se 

fazer tudoOe quando eu digo com amor, não estou só dizendo da relação 

de filhaOcom amor dos profissionaisOporque se não existir, não se 

consegue.” (E3) 

 

“Essas profissõesOtêm que ter muito amor a essa profissão porque eu 

acho queOuma palavrinha, uma mãozinhaOeu acho que éO, para mim, 

muito importante para quem está deste lado(O)”(E3) 

 

“(O) agora aqueles que nos dão ma certa confiançaOfalam 

connoscoOeu acho que é muito importante(O)” (E3) 

 

Tal como poderemos ler nas citações anteriores, são valorizados pelos 

cuidadores, atitudes dos enfermeiros, que demonstram afecto e 

disponibilidade. Apesar de constituir uma apreciação do trabalho do enfermeiro 

no âmbito de uma situação específica, como é a vivência do fase terminal de 

uma pessoa próxima, trata-se de um reforço, ou de um reafirmar o cuidar como 

essência da enfermagem, tendo por base a relação que se estabelece. Tal 

como afirma Nunes (2008:40)  
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“o processo de cuidado constitui-se como uma relação 

interpessoal, em que a competência da enfermeira se 

fundamenta no seu compromisso de cuidar do outro e na 

intenção de o afirmar como pessoa, configurando um cuidado 

protector”.  

 

Ainda no âmbito da relação estabelecida pelo enfermeiro é dada relevância à 

comunicação. A informação sobre a situação, que permite a eliminar a 

esperança irrealista é, assim, apontada pelos cuidadores como fundamental, 

como poderemos ler nas próximas afirmações: 

 

“Também me ajudaram muitoOagente depois nunca está à 

esperaOfizeram-me ver muita coisaOque agente vêOmas parece que 

nunca nos há-de acontecer aos nossosOe ajudaram-me bastante (O) 

simOsaberO ter a clareza de tudo.” (E4) 

“Boa! Era boa! Ele ficava muito contente de eles virem! Quando as 

raparigas vinham pôr-lhe o soro; Sim senhora! (O) Um dia, a bem dizer foi 

quase no ultimo mês que ele viveu,...ele estava aqui em casa, ouviu tocar 

a campainha, lá abalou com o robe vestido, foi-lhe abrir a porta, a ele. Foi 

boa!; Era boa.” (E5) 

 

“Não sei se é assim que se deve fazer ou não mas de alguma maneira 

resulta, ou é importante, não sei, para que a pessoa se prepare(O)” (E6) 

 

“Pronto, eu acho que foi importante, apesar de muito curto... eu digo, a 

primeira abordagem foi muito importante, porque nos disseram tudo o 
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que nós podíamos esperar, não é? As coisas mais práticas, não é? (O) e 

isso foi importante, porque talvez se não nos tivessem dito isso, se calhar 

íamos outra vez entrar numa outra fase de esperança (O) mas sabíamos 

que ia acontecer e portanto, é fazer todos os possíveis para a pessoa se 

sentir o melhor possível, não é (O)” (E6) 

 

“Valorizei a parte humana, a dedicação que ela teve e o tentar informar do 

que é que se ia passar! Que eu fui elucidada.” (E7) 

 

Uma das cuidadoras mencionou um aspecto menos positivo da comunicação 

do enfermeiro, referindo que pode ser duro para o cuidador, o facto de se dizer 

a verdade, de se querer tirar as falsas esperanças. Este aspecto é verbalizado 

da seguinte forma:  

   

“(O) E a minha mãe, cada vez que ela lá ia, falava-lhe assim de uma 

maneira muito cruel: “- Vai ter de se habituar, depois a viver sem o seu 

marido!”(O) a minha mãe,... doía-lhe um bocado ter que ouvir aquilo, 

porque de alguma maneira ainda tinha, sei lá alguma esperança, e era 

como se ela a chamasse outra vez á terra e não...não sabe bem(...)” (E6) 

 

O que encontrámos relativamente à importância atribuída pelos cuidadores à 

relação e à comunicação estabelecida pelo enfermeiro, vem de encontro ao 

que conhecemos e estudámos acerca da importância que a comunicação e 

relação de ajuda estabelecida pelos enfermeiros, no contexto de cuidados na 

fase terminal de vida. 
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Radwin citado por Frias (2008), no seu estudo cujo objectivo era descrever as 

experiências com as enfermeiras consideradas boas e menos boas por parte 

de doentes oncológicos em fase terminal encontrou concluiu que os doentes 

apreciam a confiança, o optimismo e a autenticidade das enfermeiras. Sentem-

se seguros e sabem que as enfermeiras compreendem as necessidades deles. 

Costello citado por Frias (2008), cujo objectivo era conhecer as experiencias 

dos doentes no (seu) processo de morrer e das enfermeiras, encontrou que os 

enfermeiros reconhecem a importância de conversar com o doente a fim de 

identificar as necessidades psicológicas. Bolmsso citado por Frias (2008) que 

juntou reflexões dos familiares e profissionais sobre as experiências deles 

acerca de preocupações existenciais das pessoas em fim de vida, definindo 

como objectivo conhecer em que condições os profissionais desta área cuidam 

das pessoas em fim de vida, encontrou nos seus resultados que os 

profissionais de saúde consideram que é um privilégio quando alguém no fim 

de vida, partilha com eles os seus problemas existenciais, mas por outro lado 

reconhecem que não estão muito preparados na arte de escutar e encontrar o 

momento certo com a pessoa dando-lhe oportunidade de falar sobre o que a 

preocupa. Da parte dos familiares, estes consideram que precisam muito de 

apoio e referem que do médico, apenas, esperam o “diagnóstico” e das 

enfermeiras esperam os “cuidados e a comunicação”. 

  

Outro aspecto inerente à conduta do enfermeiro referido pelos cuidadores é a 

disponibilidade. Do que foi verbalizado pelos cuidadores, podemos inferir que o 

facto de poderem contar com o enfermeiro durante o processo de cuidar do 

familiar doente em qualquer momento, assim como o facto do profissional de 
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enfermagem se mostrar disponível, é bastante valorizado, como podemos 

constatar nas seguintes afirmações: 

 

“A nível humano foram excepcionais, estiveram sempre prontas, eu 

telefonava, fui sempre recebida com muito apoio, qualquer dúvida que 

tinha, qualquer problema que surgia, ia ao centro de saúde quer pela 

enfermeira(...)” (E1) 

 

“Mas foi muito importante, claro porque é sempre importante a pessoa 

precisar...eu nem sabia, eu nunca tinha precisado e não sabia que se 

deslocavam assim a casa para prestar esses cuidados...não fazia 

ideia...então fui lá aflita...(e a enfermeira disse).. ah, então nós vamos lá 

prestar cuidado domiciliário e eu fiquei aliviada, claro...senti-me 

apoiada(...)” (E2) 

 

“(...) o apoio que houve foi que realmente disponibilizaram-se logo a ir lá e 

foram todas as vezes que foram necessárias(O)” (E2). 

 

“(O) virem de segunda a sábadoOtodos os dias, todos os diasOuma ou 

duas vezesOas vezes necessáriasOsó posso dizer bem.” (E4) 

 

“(O) e eu telefonei à enfermeira nessa tarde (O) E, pronto, mas ela 

atendeu e prestou todas as informações e a ajuda e depois como estava 

fora nesse fim de semana ficou de vir, logo na segunda-feira(O)” E6) 
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“Estavam de férias e mesmo assim ajudavam-me ao telefone, nunca me 

deixaram sozinha sem uma palavra de conforto(O)” (E7) 

 

Quando não era demonstrada a disponibilidade por parte dos enfermeiros, esta 

era sentida, como poderemos confirmar no que refere uma das cuidadoras: 

“(O) havia elas só vinham aqui quando agente ia pedir...se agente não 

pedisse já não vinham (...) agente tinha semanas que não víamos um 

enfermeiro aqui à nossa porta (O)” (E5) 

 

Os cuidados prestados por enfermeiros recorrendo a técnicas instrumentais 

foram valorizados pelos cuidadores, no sentido em que dão resposta a 

dificuldades ou limitações dos seus próprios cuidados ao seu familiar.  

Os conhecimentos técnicos/ cuidados instrumentais são referidos nas 

seguintes afirmações: 

 

“Houve uma coisa que me preocupava muito, mas que Deus, acho que foi 

meu amigo e me fez esse favor, ou esse pedido, que eu lhe fiz! Ele veio do 

hospital com uma ferida (O) para mim, aquilo era como se... eu cá por 

dentro, o meu coração estivesse em ferida! E realmente conseguimos 

cura-la, com a ajuda da Sr.a enfermeira!” E1) 

 

“(O) sim, sim, foi importante porque, por exemplo, o meu pai tinha uma 

ferida num pé que estava prestes a abrir...situação com a qual eu jamais 

sabia lidar(...)” (E2) 
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“E o pessoal técnico é extremamente importanteOporque se não 

houverOembora nós saibamos tratar de umas coisasOo pessoal técnico 

sabe de outras, né?” (E3) 

 

“Os enfermeiros virem a casaOna altura em que eleOestava naquela 

agitaçãoOagente não sabia o que lhe havia de fazer”(E4) 

“(O) ajuda que nos deram desde por o soroO que ele deixou de comer, 

deixou de se alimentar(O)” (E4) 

 

A confiança depositada no profissional de enfermagem e o seu conhecimento 

técnico, são referidos como aspectos importantes. As seguintes afirmações 

revelam isso: 

 

“(O) elas realmente, a nível de formação são óptimas, vão a casa, dão 

conforto (O) mas fiquei extremamente satisfeita com o serviço que me foi 

prestado ali.” (E1) 

“Eu também sabia o que tinha por trásO e quando chegasse à altura 

ninguém sabia como é que ia ser, masO” (E3) 

 

“Pedimos ao enfermeiro, que era quem sabia do que se passava(O) (E5) 

 

“Ah! Sim! Foram sempre importantes, porque são pessoas que sabem, 

não é!?” (E5) 
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“Tudo isto são sinais, ou são sintomas, ou não sei, que para nós são 

completamente estranhos, e é importante ter algum profissional que 

reconheça isso e nos acalme, não é, e diga(...)” (E6) 

 

“(O) chamaram-nos a atenção para tentar satisfazer-lhe todos os desejos, 

se ele quisesse comer, sei lá pão com presunto, e mesmo que não 

comesse até ao fim, mas pelo menos saborear, porque era aquilo que lhe 

apetecia naquele momento(O)” (E6) 

 

“Eu penso que é importante ter alguém do lado de fora que chame um 

bocado à razão não é?” (E6) 

 

Para quem é alvo de cuidados de enfermagem, revela-se como determinante 

que os enfermeiros constituam uma referência no que diz respeito a decisões e 

cuidados técnicos. Num estudo sobre as experiências que doentes oncológicos 

em fase terminal tiveram com as enfermeiras, Radwin citado por Frias (2008) 

concluíu que os doentes se sentem seguros e sabem que as enfermeiras 

compreendem as necessidades deles, consideram que os cuidados de 

enfermagem são ter conhecimentos, mobilizar competências técnicas. 

No sentido de sistematizar a informação referente à categoria anteriormente 

desenvolvida, voltamos a apresentar as subcategorias e unidades de contexto 

que a constituem, no quadro que se segue: 
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Categoria Subcategoria Unidades de Contexto 

Influência da 

conduta do 

enfermeiro sobre 

a vivência do 

processo terminal 

e de luto da morte 

da pessoa 

próxima 

Conduta do 

Enfermeiro 

• Comunicação/ relação estabelecida 

• Disponibilidade 

• Conhecimentos técnicos/cuidados 

instrumentais 

• Conhecimento – Confiança 
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3. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

Propusemo-nos neste estudo alcançar dois objectivos: descrever os factores 

que, na perspectiva do cuidador principal, influenciaram a vivência do processo 

terminal e de luto da morte da pessoa próxima, e conhecer a influência da 

conduta do enfermeiro, atribuída pelo cuidador principal, sobre a vivência do 

processo terminal e de luto da morte da pessoa próxima, tendo como área 

problemática a vivência da fase terminal e luto. 

A análise das entrevistas realizadas aos cuidadores permitiu-nos dar resposta 

aos objectivos, a partir da qual nos foi possível chegar às principais conclusões 

do estudo.  

Os factores influenciadores da vivência da fase terminal e luto, na perspectiva 

do cuidador são: 

• O que leva o cuidador a assumir o papel de cuidador 

• O processo de cuidar  

o A resposta dos profissionais de saúde 

o Suporte familiar de amigos 

o Lidar com/assistir/estar perto de quem sofre 

o Resposta dos serviços de saúde 

o A proximidade da morte 

o A relação e a atitude do doente  

o Dar resposta a responsabilidades socio-profissionais 

o O acontecimento da morte, ou seja, se é um momento  
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o Gestão do conhecimento sobre estado do familiar 

• O processo de luto, como é vivida a perda e como é feita a adaptação a 

essa perda. 

o Processo de cuidar 

o A ideia de que quem parte permanece  

o O fim da vida como fim do sofrimento  

o Apoio da família e de amigos 

o Apoio profissional  

o Tempo para si nos momentos que se sucederam à morte - 

tempo/oportunidade para “chorar a perda”. 

 

De seguida desenvolveremos e comentaremos os factores supramencionados, 

com base na análise anteriormente apresentada. 

 

Tendo a análise das entrevistas sido organizada em categorias, subcategorias, 

unidades de contexto e enumeração, é também com base nesta terminologia 

que nos referimos aos resultados durante a apresentação das conclusões.  

A categoria Factores que influenciam a vivência do processo terminal e 

luto da morte da pessoa próxima é constituída por três subcategorias. A 

primeira identificada é Assumir Papel de Cuidador. Esta subcategoria diz 

respeito ao momento (mesmo que não seja passível de ser individualizado e 

reconhecido) e ao como se deu a tomada de decisão de assumir este papel. 

Pudemos constatar que a vivência do processo de doença de uma pessoa 

próxima é afectada pela forma como se assume o papel de cuidador, no que 

respeita aos motivos que levam à decisão. Entre as respostas dos cuidadores 

identificámos diversas razões para esta decisão.  
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A possibilidade de permitir que o fim de vida/fase terminal aconteça em 

casa/perto da família foi a razão mais frequentemente apresentada pelos 

cuidadores, de onde concluímos que é importante para o cuidador possibilitar 

que o seu ente querido passe o último período da sua vida em casa, perto de 

quem é próximo.  

Para além deste motivo, foram também identificados outros que têm a ver com 

a relação existente com a pessoa doente, sendo apresentadas as 

características da relação com o doente, a proximidade e o respeito pelo que a 

pessoa representa na vida do cuidador; foi também referido a este respeito, o 

facto de que Cuidar familiar em fim de vida é o mais adequado e o que oferece 

o que a pessoa doente necessita.  

Foi ainda apresentada a ideia de que o acto de cuidar está inerente à condição 

de familiar, sugerindo que cuidar do familiar não constitui uma decisão, mas 

sim uma função inevitavelmente assumida por quem é próximo (familiar).  

A segunda subcategoria identificada é o Processo de cuidar, onde incluímos os 

factores que foram referidos como influenciadores do próprio desempenho das 

funções de cuidador. A resposta dos profissionais de saúde aparece-nos como 

o factor mais apresentado pelos cuidadores, sendo que é referido pela positiva 

e pela negativa, tendo em conta a adequação ou inadequação sentida pelos 

cuidadores, sobre o apoio prestado por parte destes profissionais. Podemos 

inferir, através dos relatos dos cuidadores, que em alguns casos, foi sentida 

uma falta de sensibilidade e de conhecimento por parte dos profissionais de 

saúde, para lidar com a situação. 

Outro factor parece ser também o suporte familiar de amigos. A rede informal 

de apoio foi identificada pelos sujeitos do estudo como determinante deste 

processo.  
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A dificuldade em assistir/estar perto de quem sofre, de dar resposta às 

necessidades de quem está doente, numa situação de sofrimento, é referida 

como muito exigente no que respeita à responsabilidade e às necessárias 

competências para assegurar cuidados.  

Outro factor referido foi a resposta dos serviços de saúde, quase sempre 

relacionada com a desadequação de resposta a situações de grande 

sofrimento para a pessoa doente e para a família. Concluímos que, por um lado 

os serviços de saúde mais acessíveis a pessoas nestas situações não são, 

frequentemente, os mais adequados, e por outro lado, não existe preparação 

destes serviços, em relação à sua organização, no sentido de encaminhar e 

adequar respostas. 

A proximidade da morte, aparece-nos, neste estudo como factor influenciador 

do processo de cuidar. Ter consciência de que a morte decorrerá do processo 

de doença é apresentado como dificultador. Como um dos factores 

facilitadores, foram apresentadas as características do cuidador, 

frequentemente sendo feita alusão a uma “força muito grande” que invade o 

cuidador e permite que este cuide e continue a dar resposta. 

A relação e a atitude do doente durante o processo também se encontram na 

lista de factores condicionantes do processo de cuidar, as referências que nos 

levam a inferir este factor mostram a dificuldade em lidar com comportamentos 

de revolta e, por seu turno, a facilidade que advém de comportamentos de 

aceitação por parte do doente. 

A maioria dos cuidadores entrevistados tiveram possibilidade de cuidar a tempo 

inteiro da pessoa próxima, uns por estarem em situação de reforma, outros por 

situação de baixa e outros ainda, por trabalharem por conta própria e terem 

possibilidade de se ausentarem do trabalho. Ainda assim, foi referido com 
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dificultador, o facto de não serem passíveis de assegurar outras 

responsabilidades sócio-profissionais, para além das que se relacionam com o 

emprego, estão aqui também incluídas as responsabilidades familiares, 

normalmente relacionadas com as funções inerentes ao papel de mãe, esposa, 

avó ou dona de casa, funções comprometidas enquanto foi assegurado o papel 

de cuidador. 

A forma como decorre o acontecimento da morte, ou seja, se é um momento 

sereno, de acordo com a vontade da pessoa doente e da família, não 

caracterizado por sofrimento intenso, leva a que o papel de cuidador seja mais 

facilmente assumido nesse momento. De onde concluímos que a preparação 

da morte é determinante para o acompanhamento da mesma por parte de 

quem é próximo da pessoa que parte. 

Por fim, no âmbito do desempenho do papel de cuidador, é apresentado como 

factor influenciador a gestão do conhecimento sobre estado do familiar. Pelas 

narrativas dos cuidadores, tornou-se evidente a dificuldade inerente à condição 

de deter o conhecimento sobre a situação e não ter capacidade de gerir junto 

da pessoa cuidada, esse conhecimento. 

A terceira subcategoria constituída é o Processo de luto, onde foram agrupados 

os factores que influenciam a forma como o cuidador gere a perda.  

Com maior frequência nas respostas, surgiu o processo de cuidar, sendo que a 

forma como o cuidador acompanha e lida com a pessoa doente até à sua 

morte constitui um determinante para o processo de luto, ou seja, quando há 

um sentimento de tranquilidade/”missão cumprida” sobre o processo de 

acompanhamento da pessoa que parte, o luto parece ser mais fácil. 

A ideia de que quem parte permanece foi manifestada pelos cuidadores como 

uma forma de viver e se adaptar à perda. Este pensamento foi manifestado 
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aquando da referência a momentos/situações em que havia a preocupação de 

manter os hábitos/rotinas da pessoa que partiu, fazendo com que permaneça a 

memória, se sinta a presença de quem não está mais fisicamente presente. 

O fim da vida como fim do sofrimento foi também apresentado como facilitador 

da aceitação da morte e da perda. Quando o sentimento do cuidador é que o 

processo de doença está a acarretar grande sofrimento para o seu familiar, a 

morte surge como forma de alívio e isso pode constituir um factor facilitador da 

aceitação do fim da vida. 

O apoio da família e de amigos, bem como o apoio profissional foram referidos, 

com menor frequência, pelos cuidadores como influenciadores da vivência do 

luto. Este apoio foi mencionado como importante, sendo que a falta dele se faz 

sentir como dificultador e a sua existência como facilitador. 

Um dos cuidadores aponta ainda a falta de tempo para si nos momentos que 

se sucederam à morte do seu familiar, referindo a que vida quotidiana não 

permite tempo/oportunidade para “chorar a perda”. 

Os factores influenciadores da vivência da fase terminal e luto, relacionados 

com a conduta do enfermeiro, na perspectiva do cuidador são: 

• A relação/comunicação estabelecida 

• A disponibilidade  

• Conhecimentos técnicos e cuidados instrumentais  

• Conhecimento da situação/ Confiança no enfermeiro 

De seguida desenvolvemos e comentamos cada um deles, tendo em conta a 

análise apresentada no capítulo anterior. 

 

A categoria Influência da conduta do enfermeiro sobre a vivência do 

processo terminal e de luto da morte da pessoa proxima foi constituída por 
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uma subcategoria: Conduta do Enfermeiro. O factor referido com maior 

frequência pelos cuidadores foi a comunicação/relação estabelecida, o que 

vem de encontro ao esperado, tendo em conta o conteúdo funcional da 

enfermagem e a base relacional em que desenvolve a profissão. A referência 

feita à comunicação e sua adequação durante o processo, prendeu-se em 

grande medida, com a importância atribuída ao conhecimento, à transmissão 

de informação sobre o que se estava a passar e sobre o processo de doença. 

A relação e a comunicação estabelecida pelos enfermeiros com o doente e 

família, foi referida como facilitadora da vivência do processo. 

O facto de o enfermeiro mostrar disponibilidade para estar presente, para dar 

resposta, para atender o telefone foi referido como importante para a vivência 

da fase terminal, tanto por parte do cuidador como por parte da pessoa doente.  

Aos conhecimentos técnicos e cuidados instrumentais, é também atribuída 

importância pelos cuidadores, uma vez que dizem respeito a técnicas e 

cuidados não passíveis de serem desenvolvidos por outros, que não 

enfermeiros. O reconhecimento por parte dos cuidadores do “saber fazer” dos 

enfermeiros vem ao encontro de uma expectativa nossa, sendo, no entanto de 

realçar, que foi referida com menor frequência relativamente à relação e à 

comunicação estabelecida por estes profissionais. 

Destaca-se como relevante o facto de ter no enfermeiro uma pessoa 

conhecedora da situação e um profissional em quem se pode confiar no 

sentido de recorrer e perguntar sobre a situação, sabendo que se obteria 

resposta adequada, seja no que respeita a dúvidas sobre a situação em si, seja 

no que se relaciona com cuidados directos à pessoa doente. 
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Chegados ao fim deste estudo, julgamos ter atingido os objectivos definidos. 

Sendo o cuidador principal um elemento fundamental na prestação de cuidados 

ao doente terminal, temos a convicção de que conhecer a sua opinião acerca 

dos factores que influenciaram a vivência do processo terminal e de luto da 

morte da pessoa próxima e da influência da conduta do enfermeiro sobre a 

essa vivência, são determinantes para a nossa reflexão e construção da prática 

do cuidar, no contexto de processo terminal e luto. 

 

Pensamos que este tipo de estudos podem contribuir para a melhoria e maior 

adequação dos cuidados e das respostas de saúde aos diferentes contextos 

em que se desenvolvem. Julgamos por isso, ser importante a continuidade e 

alargamento da investigação nesta área, pois permite conhecer e compreender 

a problemática do doente em fase terminal, seu cuidador e família, tendo em 

conta as respostas de saúde, em especial a nível dos cuidados paliativos que 

existem, que se implementam e que se desenvolvem. 

 

Não queremos deixar de referir algumas dificuldades encontradas no decorrer 

deste estudo, que deverão ser tidas em conta para trabalhos de investigação 

posteriores. Uma condicionante está relacionada com a componente emocional 

que a área temática em estudo implica. Esta limitação foi sentida quando duas 

das pessoas contactadas se recusaram a ser entrevistadas, apresentando 

como motivo, segundo os enfermeiros que estabeleceram o primeiro contacto, 

o facto de não quererem falar do assunto. 

A escassez de tempo da nossa parte, para realização das entrevistas, que foi 

condicionado pelo facto de estarmos a desenvolver a nossa actividade 

profissional em simultâneo foi, de alguma forma, condicionador. 
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Este estudo permitiu conhecer, na perspectiva do cuidador, o que influencia a 

vivência da fase terminal e luto e em que medida é a conduta do enfermeiro 

influenciadora dessa vivência. 

Tal conhecimento permite-nos agora reflectir sobre a prática e sobre que 

mudanças e/ou que investimentos serão adequados fazer na área dos 

cuidados paliativos e dos cuidados em fim de vida, de uma forma geral. 

 

Apesar de serem situações específicas, com necessidades específicas a nível 

de respostas dos serviços de saúde, sabemos e confirmámos com este estudo, 

que os doentes em fase terminal e sua família recorrem a serviços de saúde 

diversos, a nível domiciliário, internamento e urgência. De todas as referências 

à resposta dos serviços de saúde, o que mais foi manifestado pelos cuidadores 

foi a desadequação da resposta a nível de serviço de urgência e a deficiente 

resposta a nível de internamento. Julgamos que é necessário um forte 

investimento a nível dos cuidados adequados, principalmente a nível 

domiciliário, cuidados prestados por profissionais competentes na área dos 

cuidados paliativos, que, para além da prestação directa de cuidados, possam 

apoiar nas tomadas de decisão. A transição do doente entre domicílio e 

internamento e vice-versa terá de passar pelo acompanhamento de 

profissionais conhecedores do processo, sendo que o encaminhamento e 

recepção da pessoa em fase terminal e família, deve sempre acontecer por 

profissionais que conheçam e que possam dar resposta adequada, evitando o 

recurso ao serviço de urgência. Serviço este que está apto a dar solução 

imediata a situações agudas que colocam em causa a saúde e vida das 

pessoas, mas não preparado para situações de crise que se relacionam, 



 114 

muitas vezes, com necessidades tão específicas do processo de doença 

crónica e progressiva. 

Ainda assim, sabemos que o recurso a estes serviços acontecerá sempre, uma 

vez que haverá situações de descontrolo sintomático que podem não ser 

passíveis de resolver no domicílio a curto prazo, por isso parece-nos 

fundamental uma maior adequação da resposta a pessoas em fase terminal da 

sua vida. 

O reforço das equipas comunitárias na área dos cuidados paliativos é uma 

evidente necessidade, mas também a formação básica dos profissionais a 

trabalhar nos diferentes serviços de saúde. 

 

Pensamos que a sensibilização dos profissionais de saúde para esta realidade 

pode, em nosso entender, passar por conhecer as implicações que as suas 

práticas podem ter na vida de quem está em sofrimento. 

Julgamos que a divulgação deste estudo pode contribuir para essa 

consciência. 

 

No que diz respeito, especificamente, à conduta do enfermeiro, este estudo 

desperta-nos, por um lado para a importância atribuída pelo cuidador ao 

conhecimento, comunicação e relação estabelecida pelo enfermeiro, aspectos 

valorizados em maior medida comparativamente com os cuidados 

instrumentais. Os cuidadores referem a necessidade de estarem preparados 

para a realidade da situação, valorizando a informação e o reforço da 

esperança realista proporcionada pelo enfermeiro. Esta constatação leva-nos a 

reflectir na necessidade de estarem os enfermeiros preparados para a 

comunicação e relação, tão importantes na vivência da fase terminal e luto. 
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Em suma, este estudo permitiu-nos confirmar a necessária ampliação da 

implementação de equipas de cuidados paliativos, a nível comunitário e do 

internamento e também da indispensável consciencialização de todos os 

profissionais de saúde, no sentido da importância em adquirem competências 

que permitam, por um lado, a prática de acções paliativas e por outro, a 

adequada referenciação de doentes e famílias para as equipas de cuidados 

paliativos. 
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(Formulário de consentimento informado) 
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Declaração de Consentimento livre e esclarecido 

 

 

Declaro ter sido informado, por Maria Catarina Pazes, sobre o estudo: 

“Vivência do Processo Terminal e Luto: Perspectiva do Cuidador Principal”, que 

está a realizar no âmbito de Mestrado em Cuidados Paliativos, na Faculdade 

de Medicina, Universidade de Lisboa. 

Fui informado(a) que o objectivo do estudo é compreender como é vivido o 

processo de luto associado à perda relacionada com a doença e com a morte e 

qual a influência da conduta do enfermeiro, atribuída pelo cuidador principal, 

sobre a vivência do processo terminal e de luto da morte da pessoa próxima. 

Declaro que entendi as explicações que me foram dadas de uma forma clara e 

simples. Também compreendi as garantias de confidencialidade e protecção 

dos dados que me dizem respeito e que me foram asseguradas. Declaro 

participar de livre vontade na entrevista a efectuar no âmbito do estudo, 

sabendo que a autora do mesmo se compromete a assegurar confidencialidade 

de todas as informações por mim prestadas e que não serei identificado(a) no 

estudo. 

Fui também informado de ter total liberdade para, em qualquer momento não 

autorizar/retirar o presente consentimento, sabendo que daí não advirão 

quaisquer consequências. 

Assinatura _______________________________          

data _____ / _____ / _____ 

Declaro que obtive voluntariamente o Consentimento Informado e Esclarecido 

desta pessoa para participar no estudo de investigação a que se refere o 

presente documento. 

 

 

Assinatura da investigadora ______________________________       

data _____ / _____ / _____ 

 

 


