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Anexo I 

CRONOGRAMA 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

 

FASE I 

Preparação administrativa (preparação 

das condições de acesso ao terreno; 

estudo exploratório). Pesquisa e consulta 

de bibliografia 

 

1º Semestre de 2007 

FASE II 

Realização do trabalho de campo 

Elaboração/publicação de artigos  

 

2º Semestre de 2007 até ao 2º Semestre de 

2008 

FASE III 

Revisão da literatura (contextualização 

do conhecimento encontrado com o 

conhecimento existente) 

 

1º e 2 Semestre de 2009 

FASE IV 

Elaboração e finalização do relatório 

 

1º Semestres de 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ULSAM 

 



 

EXMº SENHOR 

Presidente do Conselho de Administração 

Do Centro Hospitalar do Alto Minho 

Estrada de Stª Luzia de Viana do Castelo 

4900 Viana do Castelo  

 

Maria Manuela Amorim Cerqueira, docente na Escola Superior de Enfermagem de 

Viana do Castelo, encontra -se a realizar o Doutoramento em Enfermagem na 

Universidade de Lisboa, sob orientação da Professora Doutora Aurora Pereira, pretende 

realizar um trabalho de investigação sobre “ O Doente Em Fim De Vida E A Família 

– O Processo De Cuidados Face Ao Sofrimento”. 

Com este estudo pretende: Conhecer a percepção dos enfermeiros dos cuidados de 

saúde diferenciados relativamente ao sofrimento do doente em fim de vida e família; 

Compreender as estratégias de cuidados mobilizados pelos enfermeiros dos cuidados de 

saúde diferenciados no alívio do sofrimento do doente em fim de vida e da família; 

Compreender a adequação das intervenções dos enfermeiros de cuidados de saúde 

diferenciados face às reais necessidades do sofrimento do doente em fim de vida e da 

família; Perceber a participação que o doente em fim de vida e família têm no processo 

de cuidados em cuidados de saúde diferenciados no alívio do sofrimento, com o 

propósito de contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias de intervenção no 

alívio do sofrimento do doente em fim de vida e da família. 

Quanto ao terreno privilegiado para a realização da pesquisa, o contexto hospitalar 

nomeadamente o serviço de Medicina 3 parece ser o melhor local pelo facto de ter 

desenvolvido ai um estudo de investigação com a temática “ O Cuidador e o Doente 

Paliativo” no âmbito do mestrado e, por outro lado, é ai que os doentes em fim de vida 

se encontram possibilitando um acompanhamento de toda a trajectória percorrida pelo 

doente e família, pelo que se solicita a V. Ex.ª Autorização para efectuar nessa 

instituição, nomeadamente no serviço de Medicina 3, a colheita de dados. 

A referida colheita incidirá sobre um grupo de doentes, familiares e enfermeiros 

envolvidos no seu processo de doença. 

Serão utilizados os seguintes instrumentos de recolha de dados: observação participada, 

entrevista semi- estruturada e Inventário de Experiências Subjectivas de Sofrimento na 



 

doença” (IESSD) de Manuel Gameiro e da Teresa McIntyre após a obtenção da sua 

autorização.  

Solicita-se ainda, que seja autorizada a consulta de processos clínicos dos referidos 

doentes, caso seja necessário. 

Certifica-se desde já que sobre as informações obtidas, será mantido o anonimato e 

assume-se o compromisso de após o término do referido estudo, informar a Instituição 

dos respectivos resultados. 

Pretende-se levar a cabo a colheita de dados, se possível, por um período de doze 

meses, a iniciar logo que seja concedida a autorização. 

Grata pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos, 

 

Viana do Castelo, 3 de Setembro de 2006 

 

MARIA MANUELA  AMORIM CERQUEIRA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA ULSAM 
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APÊNDICES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO - AOS ENFERMEIROS DOS CUIDADOS DE 

SAÚDE HOSPITALAR  



 

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO - AOS ENFERMEIROS DOS CUIDADOS DE 

SAÚDE HOSPITALAR  

 

Actores a observar  

Enfermeiros, pessoa em fim de vida e família (PIC) 

Momentos de observação 

Durante o processo de cuidar (cuidados de higiene, posicionamentos, EPS, 

administração de terapêutica preparação do regresso a casa, passagem de turno), outros 

momentos. 

Postura durante a observação 

Uso de farda; bloco de apontamentos; informar a pessoa em fim de vida e família da 

nossa presença com a colaboração das enfermeiras; elaborar registos de forma discreta, 

garantindo o sigilo. 

 

A OBSERVAR: 

I - O Processo de cuidados dos enfermeiros no alívio do sofrimento do doente em 

fim de vida e família: 

A - Intervenções efectuadas: 

•••• Quais os cuidados de enfermagem prestados ao doente em sofrimento e em fim de 

vida? 

• Que estratégias de cuidados mobilizam no alívio do sofrimento do doente em 

sofrimento e em fim de vida? 

• Apresentam alternativas de intervenção (quem decide; de quem é a palavra)? 

• Atendem às necessidades e ou dificuldades do doente (respostas dadas)? 

B – Comunicação: 

• Como comunicam com o doente - momento, conteúdo, como é transmitido esse 

conteúdo, como escutam o doente,  

      • Disponibilidade demonstrada, 



 

      • Inter- Relação estabelecida (nível físico e emocional)  

C – Apoio profissional ao doente e família ( PIC): 

      • Reflectem e validam os sentimentos do doente e da família? 

     • Oferecem uma esperança realista 

D – Preparação do regresso a casa 

• Como preparam o regresso a casa: momento, conteúdo, como é transmitido esse 

conteúdo, participação do doente e família 

E – Atitudes Éticas 

       •••• Respeito pela dignidade 

       ••••  Respeito pela privacidade 

       •  Promovem a autonomia 

       •  Atendem ao consentimento informado 

F – Aspectos Pessoais 

         •Que dificuldades demonstram no processo de cuidar?  

         •Demonstram sentimentos?  

         •Que reacções têm no processo de cuidar? 

G- Contexto 
 
Aspecto, sonoridade, entre outros. 
 

II – Aspectos a atender no doente e família (PIC) durante o processo de cuidar dos 

enfermeiros 

 Que envolvimento têm no processo de cuidar 

A – Necessidades e ou dificuldades demonstradas: 

•••• Reacções do doente e família ao processo de cuidados 

 • Desejos e expectativas (demonstrados e manifestados)  

B - Sentimentos de sofrimento: 

     • Manifestações de sofrimento expressas ou demonstrados; 



 

    • Outros sentimentos expressos e/ou demonstrados 

C – Comunicação 

    • Relação interpessoal desenvolvida 

    • Comunicação estabelecida (verbal e não verbal) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice II 

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA AOS ENFERMEIROS 

DOS CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALAR 



 

 

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA AOS ENFERMEIROS 

DOS CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALAR 

 

• O que é para si o sofrimento? 

• Que sentimentos / palavras lhe vem à memória quando pensa no sofrimento do 

doente em fim de vida e da família? 

• Quais as estratégias terapêuticas que utiliza no alivio do sofrimento do doente 

em fim de vida e da família? 

• Pensa que as intervenções que desenvolve respondem às reais necessidades do 

doente e da família? 

• Que dificuldades e necessidades se depara no alivio do sofrimento do doente em 

fim de vida e da família 

• Quais os recursos que a ajudam a minorar o sofrimento? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III 

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA ÀS PESSOAS EM FIM 

DE VIDA EM CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALAR 



 

 

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA ÀS PESSOAS EM FIM 

DE VIDA EM CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALAR 

 

• O que é para si o sofrimento? 

• Que sentimentos/ palavras lhe vem à memória quando pensa no sofrimento 

ou quando sofre? 

• O que lhe provoca sofrimento? 

• Tem ajudado e participado com os enfermeiros no estabelecimento de 

estratégias no alívio do sofrimento? 

• Quais as principais alterações que esta situação lhe trouxe no seu dia-a-dia? 

E em relação à sua imagem corporal? 

• Quem o/a ajudou a ultrapassar estas dificuldades? 

• De que forma é que estes recursos o/a ajudam a minorar o sofrimento? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV 

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA À FAMÍLIA 



 

 

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA À FAMÍLIA 

 

• O que é para si o sofrimento? 

• Que sentimentos/ palavras lhe vem à memória quando pensa no sofrimento ou 

quando sofre? 

• Quais as manifestações que lhe provoca sofrimento? 

• Tem ajudado e participado com os enfermeiros no estabelecimento de estratégias no 

alívio do sofrimento? Que benefício encontra em poder cuidar do seu familiar? 

• Quais as principais alterações que esta situação lhe trouxe no seu dia-a-dia?  

• Quem o/a ajudou a ultrapassar estas dificuldades? 

• De que forma é que estes recursos o/a ajudam a minorar o sofrimento? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice V 

EXEMPLO DE NOTA DE CAMPO 



 

 

EXEMPLO DE NOTA DE CAMPO 

Nota de campo nº - OB- 28 

Presenças: Enfermeira Paz, Sra. Marina – doente, Sra. Maria - cunhada e investigador 

Dia: 5/07/08 

Início: 8.30 horas Fim: 13horas 

 

Caracterização da doente:  

Sra. Marina de 60 anos de idade, mastectomizada à direita há 1 ano, neste momento 

apresenta metastização óssea. É cuidada em casa pela sua cunhada. 

Encontra-se numa enfermaria de uma cama, deitada em posição de semi–fowler, com as 

mãos cruzadas e as pernas estendidas.  A sua expressão facial através de um olhar fixo 

na televisão demonstrava “alheamento” e tristeza.  

Caracterização do Ambiente: enfermaria de cor bege clara, paredes despidas, 

persianas semi-corridas, sala semi-escurecida, limpa, arrumada e com televisão em 

suporte de parede, que estava acesa e com som. Possui uma casa de banho privativa, 

composta por lavatório, bidé, polibã e sanita. A enfermaria tem também um armário em 

madeira à entrada, uma mesa com duas cadeiras, um sofá junto da janela e do lado 

direito da cama uma mesa-de-cabeceira. Em cima da mesa estava um jarro com água, 

um copo, e um ramo com duas rosas pousada na superfície.   

DESCRIÇÃO DO OBSERVADOR: 

 São 9 horas, acompanho a enfermeira Paz desde a sala de trabalho percorrendo o 

corredor da unidade até junto da pessoa em fim de vida. Durante este percurso a 

enfermeira Paz diz: “tenho mais 4 doentes, mas vou cuidar desta senhora primeiro pois 

preciso de mais tempo para estar com ela”… Chegamos à enfermaria, a Enf. Paz abre a 

porta abeira-se da Sra. Marina e diz… “Bom dia D. Marina” “já tomou o pequeno-

almoço? Como está hoje? Como passou a sua noite? O que gostaria que lhe fizesse 

hoje? A doente diz num tom muito baixo e virando a cara em direcção à enfermeira, 

“não consegui dormir tenho muitas dores, nem o leite tomei, hoje não quero levantar-

me, o meu exame já veio?”. A Enf. Paz num tom de voz suave diz “D. Marina de 

imediato vou procurar saber o que se passa com o seu exame, venho já dizer-lhe 

alguma coisa, o banho fica para mais logo depois de a senhora se acalmar”… a Sra. 



 

responde: “Ai Sra. Enfermeira, este sofrimento é muito duro, sei que estou no fim, no 

meu corpo ninguém mexe, os médicos não me dizem nada mas eu sei, já passei por esta 

situação com o meu marido há 8 anos. Eu sofri muito ao vê-lo sofrer, fizeram-lhe três 

operações e de nada valeu. Eu, em mim não deixo, ninguém toca, sabe, (as lágrimas 

correm-lhe pelo rosto e toca-me na mão) é a vontade de Deus, são os mimos do Senhor; 

sabe, foi este o último verão que passei com os meus filhos (3 filhos, casados, dois na 

Alemanha e um no Canadá), estou sozinha em casa; é uma vizinha e uma cunhada que 

me ajudam. Nestes dois últimos meses, (novamente as lágrimas correm-lhe pela cara) fui 

para a casa da minha cunhada, ela veio de França. Ela lá trabalhou 20 anos num 

hospital, parece que de enfermeira e coitadinha tratou de mim, sabe antes disto nada 

me metia medo trabalhava na lavoura de manhã à noite, agora estou para aqui atirada 

para esta cama, mas é por pouco tempo, sabe estas coisas são por pouco tempo, 

ninguém fala comigo, sinto-me muito só, a minha cunhada não pode vir todos os dias e 

esta dor só me dá vontade de chorar. Não faço nada, não me posso mexer, só estou a 

dar trabalho, já nem gosto de me ver, só queria que esta dor fosse embora, eu não me 

queixo, coitadas elas têm tanto trabalho, são tantos doentes que não podem estar 

sempre comigo. Precisava de ser ouvida estou dependente de todos, nem dinheiro 

tenho, sinto-me um trapo. (Pausa). A enfermeira Paz ouve atentamente e questiona a 

Sra. Marina “ Quer falar com o senhor padre, sei que sim, o seu filho disse-me” a Sra. 

Marina diz: “queria muito. Era muito importante para mim”. Senhora enfermeira estou 

com muitas dores, não quero levantar-me. 

A enfermeira Paz diz: D. Marina a senhora já fez a medicação para as dores, parece-

me que depois de tomar o seu banho irá ficar melhor. Vou preparar-lhe uma água 

quentinha e a D. Marina vai ajudar.  

A enfermeira Paz desloca-se à casa de banho da própria enfermaria, prepara uma bacia 

com água quente e sabão líquido para o banho, coloca-a junto da doente, posiciona a 

senhora em semi-fowler e dá início aos cuidados de higiene pedindo colaboração da 

pessoa …“Sra. Marina vou-lhe pedir ajuda, a Sra. lava a sua carinha?” ao que a 

doente responde,”ai Sra. Enf. não posso estou muito mal”… Ao retirar a roupa da cama 

para dar início aos cuidados a enfermeira pede à Sra. Marina. …“D. Marina pode virar 

um bocadinho? Durante o movimento a Sra. Marina emite uns gemidos (ai, ai, não 

posso…), franze a cara, fecha os olhos e ao mesmo tempo cerra as mãos. 

A Enf.ª Paz inicia os cuidados pela face, lavando a pessoa com uma esponja; seca-a e 

hidrata todo o corpo. A Sra. Marina não colabora e aquando da mobilização refere: 



 

“tenho dores, Deus me ajude”. Durante os cuidados de higiene a Sr.ª mostra 

preocupação relativamente ao seu estado de saúde referindo …“não vou andar mais, 

estou no fim,”… A enfermeira Paz refere…“o lombostato vai ajuda-la a levantar-se. 

Sra. Marina não está melhor agora que tomou o banhinho?”. A Sra Marina responde: 

“Um bocadinho Sra. Enf.ª” …“ D. Marina é melhor a Sr.ª levantar-se nem que seja um 

bocadinho, eu vou pedir ajuda à D.F. está bem? “a Sra. Enf.ª é que sabe, mas eu não 

sei se vou aguentar, que seja por amor de Deus” A enfermeira Paz toca à campainha de 

chamada, enquanto arruma o material de higiene. A auxiliar chega e a enfermeira diz 

…“ Felicidade é para me ajudares a colocar esta senhora no cadeirão”… A 

enfermeira com movimentos delicados e com um tom de voz carinhoso diz à 

doente…“Eu e a F vamos levantá-la muito devagarinho mas a Sra. também nos vai 

ajudar”… Neste levante a Sr.ª Marina colabora muito pouco, fazendo apenas pequenos 

movimentos favorecedores de melhor posição corporal para o levante. Não consegue 

colocar-se de pé, referindo… “ Ai Sra. enfermeira tenho muitas dores, não tenho forças 

nas pernas”… A enfermeira Paz diz para a auxiliar…“ temos que pegar ao colo a D. 

Marina” A D. Marina é transferida para o cadeirão. Esta fica sentada no cadeirão preto 

junto da cama, coberta com um lençol branco. Em tom de desabafo a D. Marina diz 

doer-lhe todo o corpo. A enfermeira Paz disponibiliza-se a colocá-la na cama quando 

assim o desejar, questiona-a se quer ver a televisão para ver as notícias e distrair-se um 

bocadinho. Ao sair da enfermaria para cuidar de outros doentes que lhe estavam 

atribuídos, coloca a campainha de chamada junto da D. Marina referindo que em caso 

de necessidade a chame tocando à campainha. 

 A doente após meia hora de se encontrar no cadeirão, toca à campainha e a enfª que se 

encontrava na enfermaria imediatamente a seguir é chamada pela auxiliar e dirige-se à 

doente…“diga D. Marina, quer-se deitar?“Sim, não aguento mais”… ao que a 

enfermeira acede pedindo a ajuda da auxiliar de acção médica para proceder ao acto. 

Quando deita a doente a enfermeira pergunta …“está melhor assim? Precisa de mais 

alguma coisa?” A Sra. Marina refere …“ não senhora enfermeira estou muito 

cansada…” chora contidamente, escorrendo lágrimas pela face. 

12.15. Chega a alimentação e a copeira em silêncio coloca o tabuleiro na mesa de 

refeição que se encontra afastada da doente e sai. Esta olha na direcção da copeira e diz 

num tom muito baixo”… eu não posso comer, nem lhe chego… ai meu Deus ninguém 

nos liga….”  



 

Às 12.30 a Enf.ª Paz entra na enfermaria dirige-se para junto da D. Marina com o intuito 

de lhe administrar a medicação e depara-se com a alimentação junto da doente ainda 

intacta e diz: …“Sra M não quis comer? Não Sra. enfermeira é que ninguém me deu e 

está muito longe.”… A Enf.ª Paz coloca a D. Marina em semi-fowler, alimenta a 

doente, dando a possibilidade à D. Marina de se alimentar. Depois de ver que a doente 

não era capaz de o fazer, ela própria administra-lhe a refeição e vai tendo conversas 

circunstanciais às quais a doente vai respondendo mas, sempre com uma expressão 

triste e cansada. A enfermeira Paz alerta a D. Marina para que sempre que o tabuleiro da 

refeição fique afastado chame o enfermeiro. A D. Marina só comeu a sopa. 

A enfermeira Paz na sala de trabalho refere: é minha preocupação identificar as 

necessidades reais da doente, para isso, procuro questioná-la, por exemplo: como se 

sente hoje? tem dores? De forma a poder tomar decisões e o doente ajudar neste meu 

plano de prioridades, porque penso ser essencial para aliviar o sofrimento. 

 

Nota de campo nº - OB- 1 

Presenças: Enfermeira Correia; Sr. Martins – doente, e investigador 

Dia: 6/2/07 

Início: 8.30 horas Fim: 13horas 

 

Caracterização do doente: 

 Sr. Martins, de 79 anos de idade, com o diagnóstico de tumor vesical. Encontra-se 

numa enfermaria de três camas separadas com cortinas. O senhor Martins está deitado 

na primeira cama (à entrada da enfermaria), em decúbito dorsal, olhos semiabertos, 

mãos cerradas, pernas semi – flectidas. Doente calvo, boca semiaberta, lábios secos e 

com gretas, pálido, magreza marcada, não mexe absolutamente nada. Coberto com um 

lençol branco, um cobertor e uma colcha branca  

Caracterização do Ambiente 

Enfermaria com três camas separadas por cortinas que se encontram abertas. Pintada 

com cor bege clara, paredes despidas, sem presença de rádios e televisão, com pouca luz 

pela presença das persianas corridas. Possui um lavatório, um armário com três portas 

de madeira do lado direito à entrada na enfermaria. Junto da cama do Sr. Martins, está 

uma mesa-de-cabeceira com um jarro de água, um copo com uma seringa de 



 

alimentação, um lenço e duas bolachas. O Sr Martins não tem qualquer visão para o 

exterior da enfermaria, somente para cima em que encontra o teto de cor branca e para 

os lados, no seu lado direito visualiza um armário e para o seu lado esquerdo visualiza 

duas camas onde em cada uma delas se encontra um doente. 

 

 DESCRIÇÃO DO OBSERVADOR  

9h - A enfermeira Correia dirige-se à auxiliar de acção médica solicitando ajuda para a 

prestação de cuidados de higiene ao Sr. Martins, diz: venha ajudar-me a dar banho ao 

senhor da cama x não podemos perder muito tempo tenho mais dois doentes que 

também precisam muito. A enfermeira Correia entra na enfermaria, aproxima-se do Sr. 

Martins, dando Bom dia. O Sr. Martins não responde, permanece com os olhos 

fechados, e o corpo não apresenta qualquer movimento. Segundo os registos de 

enfermagem é um senhor orientado e consciente. 

 A enfermeira Correia corre a cortina separadora da unidade, desce as grades da cama, 

prepara o material de higiene e inicia os cuidados de higiene comunicando ao doente 

“vou dar-lhe um banhinho”. Durante os cuidados de higiene o Sr. Martins manteve-se 

calado, com um fácies triste. A quando da mobilização enruga a cara e emite gemidos. 

A enfermeira Correia durante esta prestação de cuidados não solicita ao Sr. Martins 

colaboração. Parece procurar distanciar-se, o seu olhar foca-se na auxiliar, mantendo 

conversa com esta. Após a prestação de cuidados de higiene ao doente, veste-lhe um 

pijama, posiciona o Sr Martins em decúbito lateral direito, corre a cortina, arruma o 

material do banho e sai.   

10.30H- Entra a filha e a esposa do Sr. Martins. A esposa apresenta uma expressão 

facial de tristeza, aperta a mão de seu marido e chora, as lágrimas cobrem-lhe a face. 

Durante este momento a enfermeira Correia, arruma o material do banho, olha para a 

família de forma discreta e sai.  

Após saída da enfermeira Correia como investigador dirigo-me junto da esposa e da 

filha, apresento-me e explico o meu trabalho. De imediato a esposa do Sr. Martins diz: “ 

é muito doloroso, mas temos que aceitar o que Deus nos dá, temos que sofrer, Deus é 

que manda”Neste preciso momento o Sr. Martins abre os olhos, retira os braços para 

fora da cama, olha em nossa direcção e com uma voz arrastada e uma lágrima a escorrer 

pela cara diz: estou no fim, só queria morrer em casa, queria estar com os meus netos. 

Senhora enfermeira venha sempre falar comigo, é bom tê-los á minha beira. 



 

A esposa do Sr. Martins acrescenta: ainda tem esperança, que o marido vai vencer a 

doença. A doença do meu marido foi muito rápida eu ainda tenho a esperança que ele 

vai melhorar, eu sei que ele está mesmo muito mal mas não quero acreditar, eu digo 

para mim mesmo ele é forte, vai melhorar, vai vencer esta.  

12h45 - A filha (fácies triste, as lágrimas correm-lhe pela face), enquanto toca no seu 

pai, administra a alimentação. Apenas come a sopa com alguma dificuldade, e alega 

falta de apetite.  

Como investigadora procurando compreender melhor as questões do sofrimento, na sala 

de trabalho questionei a enfermeira Correia: Como encara o fim de vida?  

A enfermeira Correia responde: “ a morte faz parte da vida, há necessidade de ajudar o 

doente a ter uma morte digna” 

 Investigadora: o que entende por morte Digna?  

 É apoiá-los, tirar-lhes as dores. Sempre que posso procuro conversar e apoiar o 

doente e a família. Sabemos que é importante não substituir o doente mas não temos 

disponibilidade, temos que cumprir as rotinas instituídas. 

Investigadora: tentando ainda compreender melhor o significado para ela de sofrimento 

coloquei a questão: Como define sofrimento? 

 Responde: “sofrer é ter dor” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI 

EXEMPLO DE UMA ENTREVISTA A UMA ENFERMEIRA, A UM FAMILIAR 

E A UMA PESSOA EM FIM DE VIDA 



 

 

Registo de entrevista realizada à enfermeira 

E1 

Idade – 46 anos 

Anos de exercício profissional – 23 anos, Sexo feminino 

 

Investigador: O que é para ti o sofrimento? 

E 1 – (silencio) Eu penso e na minha perspectiva sofrimento é igual a dor. È uma dor 

que invade a pessoa em todos os níveis da sua dimensão. Que exige que nós a tratemos 

não só na dimensão física mas também psicológica  

Investigador: Que sentimentos/ palavras te vem à memoria quando pensas no 

sofrimento do doente em fim de vida e da família? 

E1 - (um pouco de silencio) bem, palavras (pausa), angustia, medo do desconhecido. 

Cuidar duma pessoa que está a morrer projecta-se em nós , a morte significa todo o fim 

de uma vida e isso não é fácil de ver , portanto sinto medo , este medo instala-se em 

mim e invade a minha vida porque não sabemos o que vai acontecer com aquela pessoa. 

Por vezes sentimos uma angustia pelo facto de percebermos que aquela pessoa merece 

uma morte com toda a dignidade.  

Investigador: Quais as estratégias terapêuticas que utilizas no alivio do sofrimento?  

E1 – Bem são várias desde massagens e medidas de conforto, tento sempre colocar o 

doente no isolamento e promover-lhe a companhia de familiar, medidas de relaxamento 

em função do contexto, além do controlo da dor através de medidas farmacológicas por 

outro lado a informação sobre a doença quer ao doente quer à família desmistificando a 

situação que provoca sofrimento além do controlo da dor através de medidas 

farmacológicas.  No entanto considero que nem sempre utilizo as estratégias adequadas, 

por vezes procuro distanciar-me porque não quero envolver-me afectivamente com o 

medo de não conseguir gerir as minhas emoções. 

Investigador: Achas que as intervenções que desenvolves respondem às reais 

necessidades do doente e família 

E1- Olha a maior parte das vezes são adequadas embora estas sejam mais direccionadas 

para o doente, a família no contexto de cuidados diferenciados nomeadamente neste 

serviço a família é informada pelo médico embora o doente também mas o alvo dos 

nossos cuidados nas 24 horas é o doente, ao longo destes últimos anos talvez nestes 

últimos 6 anos a forma de estar perante um doente em sofrimento evolui no sentido 



 

positivo ou seja desenvolveram-se estratégias que vão de encontro ao alivio do 

sofrimento. 

Investigador: Quais 

E1 – Por exemplo é cada vez mais comum isolar o doente em fim de vida e promover o 

acompanhamento pela família. No caso da terapêutica para alívio da dor muito se 

evolui. A gama de analgésicos existentes e a sensibilidade dos enfermeiros e dos 

médicos ajuda de forma mais eficiente no combate da dor. 

Investigador: Achas que as intervenções que desenvolves respondem às reais 

necessidades do doente e da família? 

E1- Repondo-te que sim porque se desenvolve em função das necessidades do doente e 

da família. Procuro valorizar aquela pessoa e individualizar o cuidado. 

Investigador: Que dificuldades e necessidades se depara no alivio do sofrimento do 

doente e família 

E1- Penso que serão mais necessidades do que dificuldades, penso que a postura da 

equipa médica oncologia e paliativos que considero de grande abertura para estas 

questões ajudam a equipa de enfermagem a reflectir sobre os cuidados que prestam a 

estes doentes a procurar formação nesta área e a intervir de acordo com as necessidades, 

estas necessidades tem a ver com materiais, isolamento e colaboração da família 

informando-os. Outra necessidade que eu acho também muito importante é a falta de 

momentos de partilha nas equipas sobre as questões relacionadas com a morte, perda e 

sofrimento e até mesmo o controlo da dor, isto porque nós para cuidarmos do outro 

temos de cuidar de nós e não é individualmente que conseguimos muitas vezes 

ultrapassar estas questões. 

Investigador: Quais os recursos que te ajudam a minorar o sofrimento? 

E1- Penso que já respondi na questão anterior. 

Investigador. Queres acrescentar mais alguma coisa? 

E1- Não, penso que disse tudo. E tu pudeste observar. 

 

Investigador: Obrigado 



 

Registo de entrevista formal realizada a um familiar 

Esposa do Sr. Mário 

 

Investigador: Como está a viver este período?  

Esposa: A doença do meu marido foi muito rápida, eu tive sempre a esperança que ele 

ia melhorar, mesmo agora que ele está mesmo muito mal eu acredito, eu penso que ele é 

forte, e vai melhorar, vai vencer esta. Este sofrimento é muito difícil, é muita dor. 

Ele sofre muito, (chora), tenho muito medo de o perder, tenho esperança que ele vai 

melhorar, eu penso muitas vezes e digo Meu deus nós precisamos dele, não sei o que 

vai ser de nós se lhe acontece alguma coisa, (silencio) procuro estar sempre com ele, 

tento dar-lhe carinho, não me apetece sair da beira dele, isto é muito duro, muito duro.. 

(chora) é muita saudade de o ter em casa, às vezes dou comigo na cama a pensar que 

ainda estou com ele a dar a nossa volta, falo com ele apetece-me tocar-lhe, parece que 

o estou a ver ali. 

Investigador: Sra. Maria acha que está a ser bem atendida pelos senhores enfermeiros? 

Esposa: Sim, são muito carinhosos comigo e com o meu marido, são uma equipa 

excelente estou muito grata, eles frequentemente vêm ter comigo, nestas alturas sabe é 

muito bom ter alguém junto do nós, que conversam com a gente e nos ouvem, amortece 

o  sofrimento isto é muito difícil, a gente revolta-se muitas vezes até ás vezes me revolto 

contra Deus, por não lhe poder valer. É a morte de muitos sonhos 

Investigador: Consegue-me dizer nesta fase de tanta dor que sentimentos ou palavras 

lhe vem à memória?  

Esposa: Olhe Sra. Enf. muita solidão interior, mágoa e por vezes sentimento de vida 

muito injusta. Esta dor torna - me mais agressiva e sinto que tenho que dominar esse 

lado. 

Investigador: Ajuda e participa com os enfermeiros no estabelecimento de estratégias 

para aliviar o sofrimento do seu marido? 

Esposa: Sim sempre que posso procuro dar ideias que me parecem benéficas, eu estou 

sempre lá . Procuro estar junto dele, dar-lhe carinho e ajudá-lo  

Investigador: Que alterações trouxe no seu dia-a-dia esta situação? 

Esposa: Ai Sra. Enf. nem sabe, são tantas, mas principalmente uma grandes 

desorganização familiar, muita revolta, e muitas dificuldades financeira. Eu venho de 

longe como sabe e o transporte é muito caro e as reformas são muito pequeninas mas 

vai-se vivendo com a ajuda de Deus.  

Investigador: Quem a tem ajudado a ultrapassar estas dificuldades 



 

Esposa: principalmente a minha família e os meus amigos que dou Graças a Deus 

porque ainda tenho amigos que também são vizinhos que me ajudam muito a cuidar das 

coisas de casa. 

Investigador: De que forma é que estas pessoas a ajudam a aliviar o sofrimento 

Esposa: olhe Sra. Enf. ouvem-me muito, dão-me esperança ao dizer  que tudo pode ser 

melhor porque também há pessoas que ultrapassam estas situações. 

Investigador: Sra. Maria que sugestões dava para cuidar melhor?     

 

Esposa: (As lágrimas correm-lhe pelo rosto, coloquei-lhe a mão no braço e aguardei em 

silencio), é necessário que os senhores enfermeiros sejam sensíveis, que nos 

acompanhem, que não se esqueçam que estão a tratar de uma pessoa e que nos 

aliviem o sofrimento. Olhe que sejam simpáticos e amorosos como a senhora e que 

tenham tempo como a senhora para nos ouvirem. 

 

 

Investigador: Muito obrigado  

 

Esposa: Obrigada eu, e deixo aqui não desistam, lutem e apoiem os doentes. 



 

Registo de entrevista formal realizada a uma pessoa em fim de vida 

Idade: 44 anos 

Sexo: F 

Diagnóstico: Neo mamário não operável, metastização hepática, cerebral e óssea 

Investigador: Sra. E. sente que está a ser cuidada como gostaria? Tem ajudado e 

participado com os enfermeiros? 

Sra. E: (uma lágrima corre-lhe pela cara) Sim, embora sinta falta de companhia e de 

carinho. Os senhores enfermeiros estão cheios de trabalho e não podem estar com a 

gente, (chora) e nós precisamos muito que estejam com a gente que olhem para nós, 

que nos dêem a sua mão, mas enfim eu sei que isso não é possível. Sabe estou cheia de 

dores de corpo, não aguento mais só queria que estivessem sempre aqui a virar-me 

para aliviar esta dor. Eu tenho uma irmã que coitadinha vem sempre aqui, mas não 

pode estar todo o dia , então eu sinto-me muito só, e com muitas saudades da minha 

casa.  Às vezes procuro ser eu a lavar-me até gosto, mas nem sempre é possível porque 

os enfermeiros estão cheios de pressa e eu levo muito tempo e eles não podem estar à 

espera. Às vezes precisava de dizer-lhes algumas coisas mas sinto que não tem tempo 

para nos ouvir. 

Investigador: O que lhe provoca este sofrimento? 

Sra. E: (pausa, suspira) há que saber sofrer, e ter coragem, já não tenho mais 

esperança, o tempo que me resta é pouco. O meu maior sofrimento é deixar o meu filho 

e o meu marido, mas Deus tem - me dado forças para lutar e mentalizá-los que tem que 

viver sem mim.   

Investigador: Quem a tem ajudado? 

Sra. E: A minha irmã tem sido a minha companheira, e faz-me rir e dá-me muito 

carinho e apoia muito o meu filho. 

Quero deixar esta mensagem – Senhores enfermeiros não se esqueçam que por detrás 

de um cancro está uma pessoa, dêem-lhe carinho, sejam simpáticos e tenham muita 

paciência , nós precisamos de ser reconhecidas como seres humanos. 

 

Investigador: Muito obrigado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VII 

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO ABERTA 

 



 

 3ª Observação: 14 de Fevereiro de 2007 de manhã (9-12h)     

Hora

s 

Observado U. Registo Interpretação  Conceito Dúvidas 

9  Caracterização do ambiente: Enfermaria em silêncio, com luz 

natural, paredes despidas, cor bege, três camas separadas com cortinas 

de correr, mesa no fundo das camas com uma cadeira de cada lado da 

mesa. Três mesinhas de cabeceira, um lavatório e um armário de 

madeira ao lado do lavatório. Em cima da mesa da cabeceira da 

doente do estudo estava um lenço, um copo e uma jarra com água.  

Paredes despidas 

 

 

 

Ambiente físico 

pouco confortável 

Ambiente 

físico 

desconfortável 

 

9.30 Caracterização da doente: doente prostrada, agitada (mexia de 

forma desordenada os braços e pernas) confusa (falava com uma voz 

arrastada situando-se na sua aldeia e referindo estar a pastar as vacas), 

emitia gemidos. 

Enfermeira entra na enfermaria, olha em minha direcção e diz “vou 

puxar a cortina”, pergunto “estás a puxar a cortina porque?” ela diz “é 

necessário promover a privacidade relativamente às outras duas 

utentes” estas duas utentes encontravam-se nas camas ao lado da 

utente do nosso estudo. 

Intervenção do enfro: A enfermeira inicia o banho, colocando o seu 

olhar no corpo não olhando directamente para a face, não fala com a 

doente. Iniciou o banho sem pedir qualquer tipo de colaboração à 

doente, começou a lavar o corpo tendo iniciado pelo fácies, veste a 

doente, não são feitos os cuidados á boca que apresentava mau 

aspecto de higiene. A utente apresentava-se bastante queixosa, 

gritando ter muito frio, “estou a tremer de frio”, a enfermeira disse 

Doente prostrada, agitada ( mexia de forma 

desordenada os braços e pernas) confusa (falava com 

uma voz arrastada situando-se  na sua aldeia e 

referindo estar a pastar as vacas ), emitia  gemidos. 

Corre a cortina 

é necessário promover a privacidade relativamente às 

outras duas utentes” 

 

A enfermeira inicia o banho, colocando o seu olhar no 

corpo não olhando directamente para a face, não fala 

com a doente. Iniciou o banho sem pedir qualquer tipo 

de colaboração à doente, começou a lavar o corpo 

tendo iniciado pelo fácies, veste a doente, não são 

feitos os cuidados á boca que apresentava mau aspecto 

de higiene 

Parece-me haver 

uma procura do 

passado, parece-

me uma 

integração do 

passado; uma 

vivência de 

sofrimento 

 

 

A enfermeira tem 

sensibilidade para 

a importância da 

privacidade 

 

Recuo ao 

passado – 

Experiência 

subjectiva; 

Experiências 

comportament

ais 

 

 

 

 

Promoção da 

privacidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porquê 



 

“já está quase, não fica melhor com o banho, mais relaxada, vire 

para cá,”; aplicou creme hidratante e posicionou a doente em 

decúbito lateral, abriu o biombo, arrumou o material e saiu sem falar. 

A doente ficou posicionada de lado em decúbito lateral direito, fecha 

os olhos, e permanece com o corpo como imóvel, dizendo em tom 

muito baixo ai ai … a Enf.ª sai e arruma o material utilizado na 

higiene. 

Na tentativa de perceber melhor a observação que tinha realizado, 

dirigi-me á Enf. que se encontrava na sala de trabalho e questiono Sra. 

Enf. gostaria de completar alguns dados e para isso gostaria que me 

dissesse que estratégia utiliza no alívio do sofrimento do doente em 

fim de vida e mesmo junto da sua família? 

Relatado: A Enf. responde “procuro perante a dificuldade 

relacionada com o tempo planear dentro do possível o meu trabalho 

de modo a ter mais tempo efectivo junto do doente e da sua família, 

procuro também dentro do possível aperceber-me dos 

comportamentos, das suas emoções e das suas necessidades perante 

as manifestações que vão demonstrando. Procuro dar o máximo de 

atenção e apoio.”  

A utente apresentava-se bastante queixosa, gritando ter 

muito frio, “estou a tremer de frio”, a 

aplicou creme hidratante e posicionou a doente em 

decúbito lateral, abriu o biombo, arrumou o material e 

saiu sem falar. 

Observou mas não se dirige verbalmente para a doente 

 

 

 

 

Planear dentro do possível o meu trabalho  

Aperceber-me dos comportamentos, das suas emoções 

e das suas necessidades perante as manifestações que 

vão demonstrando 

 

 

Máximo de atenção e apoio.” 

Parece-me que a 

enfermeira 

tentava fugir ao 

confronto 

comunicacional. 

 

 

Parece-me mais 

uma vez que 

temos o lema do 

dever cumprido  

 

 

 

 

 

 

 

Parece-me que 

existe uma 

contradição entre 

o pensamento 

teórico e a 

 

 

Distanciament

o profissional 

ou emocional 

 

 

 

Mecanização 

das 

experiências 

humanas 

esta fuga 

? 

 

 

 

 

 

 

 

Porquê 

esta 

desarticul

ação entre 

a teoria e 

a prática.  

Que 

premissas 

interfere

m neste 

processo? 



 

execução prática.  

 Análise documental     

 Sexo feminino 

Idade 91 

Patologia 

Cuidador: uma filha 

Acesso ao Internamento – serviço de urgência 

    

 Diário     

 Encontravam - se neste turno 5 enfermeiros (4 do sexo feminino e um 

do sexo masculino)  na prestação directa de cuidados, uma enfermeira 

na reabilitação dos doentes e a enfermeira chefe. 

Aquilo que a enfermeira refere na sua entrevista não coincide com o 

observado. A enfermeira demonstrou uma certa postura de 

distanciamento, realizando exclusivamente actos técnicos. 

    



 

1ª Observação - 06/02/2007 de manhã (9-13h) 

Horas Observado U. registo nºur Interpretação Conceito Dúvidas 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização do Ambiente: Acompanhei a enfermeira atá à enfermaria. a  

enfermeira cumprimenta os doentes da sala (três doentes) com um  bom dia. 

 A enfermaria relativamente ao ruído: estava em absoluto silêncio, sem qualquer 

distracção. A sala de cor bege clara, com paredes despidas, sem presença de rádios 

e televisão, com pouca luz pela presença das persianas corridas. A enfermaria tem 

três camas, separadas por uma cortina que se encontrava aberta, um cadeirão preto 

junto à janela, a meio da sala encostada á parede do fundo (pés da cama do doente) 

estava uma mesa com duas cadeiras, uma de cada lado da mesa. A enfermaria 

possui um lavatório, um armário com três portas de madeira do lado direito à 

entrada na enfermaria. Junto do doente do estudo,- Srº Mário estava uma mesa-de-

cabeceira em cima se encontrava um jarro com água, um copo com uma seringa de 

alimentação dentro, um lenço, e duas bolachas. 

Caracterização do doente: O senhor estava deitado na primeira cama à entrada da 

enfermaria, em decúbito dorsal, olhos semiabertos, mãos cerradas, pernas semi - 

flectidas, doente calvo, boca semiaberta, lábios secos e com gretas. Doente pálido, 

magro,coberto com um lençol branco, um cobertor e uma colcha branca. 

Intervenção do enfermeiro: 

O enfermeiro estabelece contacto verbal com o doente, iniciando com um “bom 

dia”.  O Sr Mário não respondeu. Deitado em decúbito dorsal, a cama tinha grades, 

pelo que o enfermeiro fechou a cortina separadora da unidade, desce as grades 

prepara o material de higigiene( uma bacia com água, uma esponja, uma toalha, e 

inicia os cuidados de higiene comunicando ao doente “vou-lhe dar um banhinho”.. 

“Sala cor bege, 

paredes 

despidas” 

 

 Parece-me um ambiente frio, 

pouco acolhedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicou com o doente 

obedecendo às regras sociais. 

 

Ao fechar a cortina tentou dar 

privacidade ao doente 

 

Cumpriu rotinas instituídas 

Parece-me haver falta de 

capacidade de comprometimento, 

Ambiente pouco 

personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanciamento 

comunicacional 

 

Promoção da 

privacidade 

Porque não 

solicitou ajuda ao 

doente? 

 

Porque não 

procurou perceber 

o que o doente 

desejava? 

 

Porque se 

distanciou?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apresentava-se calado, com um fácies triste, e a quando dos cuidados de 

higiene, principalmente na mobilização enrugavam a cara e emitia gemidos. Após 

os cuidados de higiene , senta o Sr Mário no cadeirão , fornece-lhe a campainha e 

refere que se encontra na enfermaria ao lado a cuidar de outro senhor, mas que no 

fim desses cuidados irá ve-lo novamente. 

Entra 1 familiar apresentava uma expressão facial de tristeza, apertou a mão do seu 

doente e chorou, as lágrimas cobriram-lhe a face. O doente tomou o almoço na 

enfermaria, sendo-lhe administrada pelo familiar. O doente ingeriu só a sopa 

manifestando falta de apetite.  

Quando o enfermeiro foi cuidar de outro doente dirigi-me junto da esposa, 

apresentando-me e explicando o que fazia. De imediato ela refere  

Relatado: (esposa) referiu: “ é muito doloroso, mas temos que aceitar o que Deus 

nos dá, temos que sofrer Deus é que manda” 

O doente interfere com voz arrastada e uma lágrima a escorrer pela cara diz 

estou no fim, só queria morrer em casa, queria estar com os meus netos. 

Tentando compreender melhor as questões do sofrimento   

 Perguntei à enfermeira: Como encara o fim de vida? Responde “ a morte faz 

parte da vida, há necessidade de ajudar o doente a ter uma morte digna”, 

questionei o que entende por morte Digna? diz é apoiá-los , tirar-lhes as dores. 

referindo ainda que sempre que pode tenta conversar e apoiar o doente e a família. 

Então tentando compreender melhor o significado para ela de sofrimento coloquei a 

questão para si em que consiste o sofrimento? Respondeu: “sofrer é ter dor” 

apresentando distanciamento ou 

seja não está com 

O doente expressa o seu 

sofrimento através de 

manifestações comportamentais 

(postura corporal)  

 

 

 

 

Consciencialização do fim  

Parece-me haver uma aceitação 

por parte da esposa ajudada pela 

sua crença religiosa 

Aceitação do fim 

A realidade com que se depara é 

geradora de sofrimento o que ela 

queria era estar em casa 

Certeza da dignidade centrada na 

dor 

 

Intervenções 

técnicas prescritas 

 

Ausência de 

avaliação de 

necessidades 

 

Mecanização das 

experiências 

humanas 

Expressões 

comportamentais 

de sofrimento 

 

 

Não interpretação 

do sofrimento por 

parte do 

enfermeiro 

 

Influencia das 



 

 

 

crenças 

Significação de 

sofrimento 

 Análise documental (registos de enfermagem)      

 Idade: 79 anos 

Sexo: masculino 

Diagnóstico: tumor vesical 

Cuidador: esposa 

Tosse. Fez levante tolerou. Suspendeu soroterapia. Foi alimentado oralmente, tendo 

ingerido apenas sopa. Doente com astenia, dispneia para médio esforço. Cuidados a 

urostomia. 

     

 Vivencias      

 O silêncio da enfermaria foi quebrado pela entrada do enfermeiro, médico e 

auxiliar 

O desempenho da enfermeira foi sempre no cumprimento intervenções técnicas. 

Neste turno estavam 5 enfermeiras tendo observado uma delas. 

A enfermeira adoptou uma atitude de distanciamento, realizando intervenções 

técnicas. Relativamente ao contacto com os familiares, não estabeleceu contacto.  

Observei que o contacto que se estabelecia  com o doente consistia em grande 

parte, em actos técnico alguns deles evasivos, que não houve interacção entre 

medico/ enfermeiro/doente/família 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII 

EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE CATEGORIAS A PARTIR DOS CÓDIGOS 



 

 

EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE CATEGORIAS A PARTIR DOS CÓDIGOS 

Códigos abertos Categorias  

•  Tento verificar as necessidades do doente, procurando envolver o 

seu familiar 

• Procuro individualizar os cuidados, de forma a não mecanizar os 

cuidados a não medicalizar de forma excessiva este momento, 

podendo assim dar-lhe carinho, respeito, autonomia, utilizo 

estratégias que visem um cuidar integral, minorando o sofrimento 

do doente e da família 

• Procuro olhar para a pessoa como um ser individual  

• Procuro junto da pessoa perceber quais as suas necessidades 

Cuidado com orientação para a 

pessoa 

 

 

Códigos abertos Categorias  

• No nosso cuidar essencialmente procuramos aliviar o sofrimento 

físico causado pela patologia 

• No nosso dia-a-dia essencialmente, procuramos satisfazer as 

necessidades prioritárias, isto é, procuramos dar respostas às 

prescrições terapêuticas 

• Cuidamos essencialmente do sofrimento físico, ainda nos focamos 

muito na patologia 

Cuidado com orientação 

para a patologia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IX 

EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS  



 

 

EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS  

Sub Categorias Categorias  

•  Politica organizacional 

Dificuldade de recursos humanos e materiais 

Dificuldade no trabalho em equipa 

• Formação, Valores, crenças, emoções 

Interferem e direccionam os cuidados 

• Conceitos 

Interfere no cuidar 

Factores que influenciam a 

construção de cuidados  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice X 

EXEMPLO DE MEMO ANALÍTICO 



 

 

MEMO nº 10, 26/ 03/2007 

Pessoa de 64 anos do sexo feminino, com lesão neoplásica na coluna, obesidade 

mórbida. Equimoses no cotovelo esquerdo com dor infra mamária. 

Vive só, tem apoio da filha. 

A pessoa em fim de vida exige aos enfermeiros cuidados direccionados para a 

multidimensionalidade desta.  

Embora o hospital de agudos seja regido por normas e regras, dificultando a 

comunicação entre os diversos intervenientes, a pessoa em fim de vida e a família 

impõem um cuidar que abra espaços para a expressão de sentimentos e necessitam de 

criar um sentido para morte. Para isso não basta que o enfermeiro permita a 

exteriorização de sentimentos, é necessário que conheça o inner self da pessoa em fim 

de vida e se consciencialize do seu sofrimento. Cuidar de uma pessoa em fim de vida e 

em sofrimento obriga a um processo de negociação e de informação que lhe permita 

manter o controlo sobre o seu processo de morrer. 

O modo como a pessoa em fim de vida é cuidada depende do significado que o 

enfermeiro outorga ao fim de vida e ao sofrimento. O enfermeiro age segundo os seus 

valores e: defende o direito à autonomia, à manutenção da identidade e preserva a 

dignidade da pessoa. Na execução dos cuidados de higiene procura respeitar a pessoa, 

preservando o seu pudor, compreendendo a fragilidade em que se encontra. A 

acção/interacção estabelecida exige um cuidar fundamentado nos princípios 

humanísticos que não se observa em todos os profissionais. Não obstante são 

observáveis mecanismos de defesa, como estratégia, face ao sofrimento da pessoa em 

fim de vida e família. 


