
Médico 1 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 

Descritiva/Indicadores 

Categoria 

Conceptual 

Categoria 

Conceptual 

Categoria 

Conceptual 

Domínio 

 A minha experiência de cuidar de doentes em fim de 
vida tem sido um bocado atribulada. Começou com 
episódios em que fui confrontada com situações limite 
e estava muito mal preparada. 

 
Depois procurei formação para poder estar à altura de 
cuidar desse tipo de doentes.  
 
Comecei timidamente a colaborar no tratamento de 
alguns. 
E ultimamente, nos últimos 5 anos tenho conseguido, 
acho eu, participar nos cuidados a esses doentes de 
uma forma mais pró-activa, persistente e mais perfeita, 
embora escassa mas com muita gratificação por parte 
dos doentes, das famílias e da minha parte também.  

01-01-
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiência atribulada 
 
 
Deficiente preparação para 
as experiências iniciais 
 
 
Necessidade de formação 
em cuidados paliativos 
 
Início tímido e pontual 
 
Melhoria do desempenho e 
gratificação pessoal 
 
Escassez de oportunidades 
de participação 
 

 
 
 
Formação 
Insuficiente 
 
 
Necessidade  de 
formação sentida 
 
 
 
Experiência prévia 
 

Grau de 
dificuldade 
 
 
 
Formação pessoal, 
teórica 
 
 
 
 
 
 
 
Factores que 
influenciam o 
desempenho 
 
 

Apreciação 
subjectiva 
 
 
 
Formação 
 
 
 
 
 
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 
 
 
 
 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 

1-Como tem sido a sua 
experiência de cuidar de 
doentes em fim de vida? 

Em relação à parte pessoal no meio disto tudo 
também, também tive a experiência de um familiar 
meu próximo que morreu com muito mau controlo 
sintomático, que me despertou para este tema. Depois 
tive outro familiar próximo mais tarde, que também me 
ajudou a treinar algumas competências. 
 

01-01-
02 
 

Experiência marcante de 
familiar próximo 
sensibilizadora para os 
cuidados paliativos 
 

Vivências pessoais 
com familiares 
próximos 
 

Impacto pessoal do 
sofrimento do 
doente 

 

 
Motivação 
 

Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 



2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência?  

 

Lembro-me de uma experiência muito má inicial de um 
senhor que tinha gangrena dos membros inferiores por 
isquemia, tinha dores horríveis e eu não me sentia 
capaz de tratar essa dor. Senti que não conseguia tratar 
essa dor em casa e insisti para ele ir ao hospital de (…) 
onde o quiseram internar mas o doente recusou e eu, 
como que a pressionar para que o doente fosse 
internado, virei as costas ao doente. Senti que não 
estava capaz e ele não queria ir ao hospital por isso não 
ia fazer mais nada e afastei-me. Acho que foi uma 
experiência horrível e não sei como alguma vez me irei 
redimir dessa omissão. E não sei se olhando para traz, 
naquela altura haveria alguma coisa que eu pudesse 
fazer de melhor. Na altura os sentimentos 
foram…muito negativos, impotência, frustração, culpa 
e senti-me muito revoltada. Fiquei triste por não poder 
apoiar esse senhor. Felizmente foi uma situação em 
que a situação durou pouco tempo, mas sei que 
morreu com sintomas não controlados. 

01-02-
03 
 

Má experiência inicial 
 
 
 
Sofrimento físico 
 
Sensação de incapacidade 
para aliviar o doente 
 
Afastamento para pressionar 
o doente para ser internado 
 
 
Experiência horrível 
 
 
 
Sentimento de culpa e 
impotência 
 
 

Experiência prévia 
 
 
 
 
Controle de 
sintomas 
 
Conseguir manter 
em casa 
 
 
Qualidade da 
experiência 
 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 
 
Estado físico 
 
 
Consequências da 
intervenção 
 
 
 
 
 
Apreciação 
subjectiva 
 
 
Percepção do 
desempenho 
 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 
 
 
Estado do 
doente 
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimento 
pessoal 
 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência?  

 

Lembro-me depois de um episódio mais apaziguador, 
de um senhor com muito bom senso, que tinha um 
carcinoma hepático, começou a entrar em insuficiência 
hepática com anorexia, náuseas e vómitos e lembro-me 
de estar preocupada com a não nutrição dele (foi na 
altura em que ainda tinha pouca ou nenhuma formação 
em cuidados paliativos) eu queria prescrever-lhe um 
polivitaminico daqueles que se dão a crianças e foi ele 
que me disse: “Doutora, não vale a pena, não se 
preocupe, não é preciso porque isto não vai durar 
muito tempo.” Eu aprendi com este senhor que tenho 
de respeitar o tempo, que tinha de respeitar por um 
lado a vontade dele e por outro que a situação é 
irreversível, que ele com a sua experiência de vida, com 
o bom senso de pessoa da aldeia tinha concluído e que 
me ajudou a cair em mim mesma e a encarar a situação 
com um bocadinho mais de calma e de bom senso. Foi 
um ensinamento para mim esse senhor. 
 

01-02-
04 
 

Episódio mais apaziguador 
 
 
 
Preocupação com aspectos 
irrelevantes para o doente 
 
 
 
 
 
Aprendizagem com as 
atitudes e palavras dos 
doentes  
 
Respeito pela vontade dos 
doentes 
 
Encarar a situação com 
calma e bom senso 
 

Tranquilidade  
 
 
 
Experiência prévia 
 
 
 
 
 
Fontes de formação 
 

Relação terapêutica 

 
 
 

Percepção do 
desempenho  

 
Factores que 
influenciam o 
desempenho 
 
 
 
 
Formação pessoal, 
prática 
 
 
 
 
 

Estado do doente 

 

Sentimento 
pessoal 
 
 
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 
 
 
 
 
 
Formação 
 
 
 
Relação com o 
doente e a 
família 
 
Sentimento 
pessoal 
 
 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 



2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência?  

 

Já depois de fazer formação tive um caso muito 
interessante de uma senhora com um cancro do 
estômago com metastização, e em que conseguimos 
controlar bem a dor da metastização óssea dela com 
morfina e que conseguimos manter em casa – a família 
foi extraordinária - num ambiente muito parecido com 
a casa dela. Uma nora levou-a para casa, com a mobília 
tentou que o quarto ficasse o mais parecido com o 
dela, esteve sempre à sua beira, e mesmo em relação à 
alimentação, levando pequenas quantidades daquilo 
que ela gostava mais, sempre com boa apresentação. E 
com muito boa comunicação. Lembro-me que me 
contou que a doente lhe fez um discurso quase de 
despedida e agradecimento, de uma forma muito 
aberta e desdramatizada agradeceu tudo o que tinha 
feito por ela e o que queria que fosse feito com as 
coisas dela…Isso já foi uma experiência muito positiva. 
Cada caso que nós temos em que conseguimos um 
bom controlo de sintomas e uma boa relação com a 
família, estimula-nos a continuar a fazer isso e pegar 
em mais situações. 

01-02-
05 
 

Experiência interessante 
após fazer formação 
 
Bom controlo de sintomas 
 
 
Conseguir manter o doente 
em casa até ao fim 
 
 
Bom apoio familiar 
 
 
 
Comunicação aberta entre a 
doente e a família 
 
Discurso de despedida e 
agradecimento à cuidadora 
 
Expressão de desejos futuros 
 
Experiências positivas como 
estímulo para continuar  
 

Formação 

 

Intervenção 
sintomática 

Conseguir manter 
em casa 

 
Desempenho dos 
cuidadores 

 

Abertura para a 
experiência 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 

Áreas de 
desempenho 

 
Consequências da 
intervenção 
 

Cuidado familiar 

 

Qualidade da 
comunicação com 
a família 

 

 

 

Satisfação com o 
resultado da 
intervenção 

Experiência 
como incentivo 
 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
 
 
 
 
Condições 
sociofamiliares 

 
 

Relação com o 
doente e a 
família 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motivação 
 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
Factores de 
influência 
intrínsecos  
 

2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência?  

 

Lembro-me de uma velhinha que faleceu com uma 
insuficiência cardíaca grau 4, acamada, com uma 
limitação de qualidade de vida muito grande, e no final, 
com alguma sedação e oxigénio nós conseguimos um 
controlo de sintomas muito grande, e também foi 
muito gratificante, a senhora faleceu no domicilio com 
a filha ao lado, sem pânico, com tudo mais ou menos 
preparado e nada dramatizado. Eu sentia que cada 
situação em que conseguia mais ou menos abordar e 
tratar de uma forma mais correcta me dava forças para 
a seguinte. 
 

01-02-
06 
 
 

Bom controlo de sintomas 
 
Gratificação pessoal  
 
 
 
Conseguir manter o doente 
em casa até ao fim 
 
Falecer na companhia da 
família, sem pânico 
 
Experiências positivas como 
estímulo para continuar  
 
 

 

 

 

 

Conseguir manter 
em casa 

 

Intervenção 
sintomática 

Percepção de 
desempenho 
 

 
Consequências da 
intervenção 
 

Companhia 

Satisfação pelo 
resultado da 
intervenção  

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Sentimento 
pessoal 
 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Descrição das 
circunstâncias da 
morte  
 
Motivação 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Factores de 
influência 
intrínsecos 



2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência?  

 

Lembro-me de outra, uma senhora com cancro da 
vesícula também com metastização hepática e 
abdominal, com quem conseguimos um diálogo 
razoável com a família, um bom controlo de sintomas, 
fez várias vezes paracentese paliativa no hospital da 
residência, tudo combinado com o médico do hospital. 
Cheguei a facultar o processo clínico para ele perceber 
o que se passava, combinávamos o dia em que ele 
estava de urgência e conseguimos de uma forma 
partilhada que essa doente tivesse um bom controlo de 
sintomas até ao final e morresse em casa. 

01-02-
07 
 

Bom controlo de sintomas 
 
 
Boa comunicação com a 
família 
 
Articulação com o médico 
assistente hospitalar  

 

Intervenção partilhada? 

 
 
 
Conseguir manter o doente 
em casa até ao fim 

 

 

Qualidade da 
comunicação com a 
família 

 

 

Dedicação  

 

 

Conseguir manter 
em casa 

Intervenção 
sintomática 

 

Comunicação 

 

Articulação dos 
cuidados  

Grau de 
empenhamento  

 

Consequências da 
intervenção 
 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Relação com o 
doente e a 
família 

Condições 
organizacionais 

Atitudes dos 
profissionais 

 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos   
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 



2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência?  

 

estas experiências mostram diversos aspectos que tem 
a ver com a aceitação do doente e da família, aspectos 
de comunicação, de controlo sintomático, de partilha 
de cuidados…… e de continuidade de cuidados. 
Lembro-me de uma que tivemos o ano passado, era 
uma senhora que tinha metastização de um cancro do 
estômago, doença muito avançada, e aí foi com 
articulação aqui com a unidade (IPO). Ela no final 
precisou de fazer terapêutica subcutânea e com 
articulação, algum material da unidade e com 
orientação de alguma terapêuticas, conseguimos em 
casa um bom controlo sintomático e a senhora faleceu 
também em casa com a família. Recordo-me que nessa 
família foi de início muito complicado o diálogo, porque 
a família acreditava em medicinas alternativas e 
interferiu, rejeitava o uso de opióides, rejeitava 
liminarmente no início, foi muito complicado. Depois 
aos bocadinhos conseguimos conquistar a confiança, 
aceitando algumas cedências e a família acabou por se 
envolver e participar. Acho que esse caso foi o mais 
exemplar em termos de articulação e cuidados, porque 
foi aquele em que eu senti mais próximo esse cuidado. 
Eu lembro-me de estar em casa da doente, ligar para a 
unidade e tirar dúvidas, ajustar terapêuticas e 
combinar as vindas para a unidade quando era preciso. 
Foi muito bom esse caso. 

01-02-
08 
 

 
 
 
Continuidade de cuidados 
(com o hospital) 
 
Articulação com o médico 
assistente hospitalar  
 
Terapêutica subcutânea 
domiciliária 
 
Disponibilização da 
medicação pelo hospital 

Orientação de especialistas 
em cuidados paliativos 
 
Bom controlo de sintomas 
 
Conseguir manter o doente 
em casa até ao fim 
 
Comunicação difícil com a 
família pela falta de adesão 
terapêutica 
 
Conquista gradual da 
confiança da família 
 
 
Experiência positiva 

 
 
 
Médico assistente 
hospitalar 
 
 
 
Enfermeiros 
domiciliários 
 
Médico assistente 
hospitalar 
Especialistas em 
Cuidados Paliativos 
Intervenção 
sintomática 
Conseguir manter 
em casa 
 
 
 
 
 
Confiança 
 
 
Qualidade da 
experiência 

 
 
 
Articulação dos 
cuidados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 
desempenho 

Consequências da 
intervenção 
 
 
Qualidade da 
comunicação 
 
 
Relação 
terapêutica 
 
Apreciação 
subjectiva 

 
 
 
Condições 
organizacionais 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 

 

Comunicação 

 

Relação com o 
doente e a 
família 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 



Por um lado a formação. Acho que é um factor 
fundamental porque se não sentirmos segurança em 
termos formativos, controlo de sintomas, capacidade 
de comunicação, uso de fármacos, uso de técnicas. Se 
não dominarmos estas coisas é muito difícil abeirarmo-
nos destes doentes. A gente foge do que não sabe. Este 
é um dos factores. Para mim a formação é 
fundamental.  
 
 

01-03-
09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Necessidade de segurança 
em termos formativos 
 
Afastar-se dos doentes se 
não dominar técnicas de 
controlo de sintomas e 
comunicação 
 
 
 

 
 
 
Segurança 
 
 
 
Evitamento vs 
aproximação 

 
 
 
Impacto nos 
médicos 

 

 

Formação 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

 

Outro dos factores é o trabalho em equipa. Acho que 
é muito importante o papel da enfermeira de família. 
É muito importante o apoio da família. É muito 
importante vermos a satisfação dos nossos utentes. A 
satisfação que é vermos os utentes com os sintomas 
controlados, a confiança que deposita em nós e na 
capacidade de controlarmos esses mesmos sintomas.  
 

01-03-
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importância do trabalho em 
equipa multidisciplinar 

  

Boa articulação com a 
enfermeira 

Bom apoio familiar 
 
Satisfação dos familiares e 
doentes pelo controlo de 
sintomas 
 
Satisfação pelo resultado da 
intervenção   
Motivação pelo bom 
desempenho 
 

Confiança da família no 
médico 

Estruturação das 
actividades/ 
trabalho de equipa 

Enfermeiros 
domiciliários 

Desempenho dos 
cuidadores 

 

 

 
Motivação pelo 
bom desempenho 
Satisfação pelo 
resultado da 
intervenção   
Confiança 

Estruturação dos 
cuidados a doentes 
em fim de vida 

Articulação dos 
cuidados 

Cuidado familiar 

 

Face aos cuidados 
recebidos 

 

 

Relação 
terapêutica 

Condições 
organizacionais 

 
 
 
 

Condições 
sociofamiliares 

Atitudes e 
percepções dos 
doentes 
Motivação 
 

Relação com o 
doente e a 
família 

Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Factores de 
influência 
intrínsecos  
 

3-Que factores têm 
ajudado a cuidar destes 
doentes e da família?  

 

É muito importante termos alguém na retaguarda com 
quem possamos partilhar as questões mais difíceis, 
mais complexas, que tenha formação superior a nós.  
 

01-03-
11 
 
 
 

Orientação de especialistas 
em cuidados paliativos  

 

  Condições 
organizacionais 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 
 

2-Que factores têm 
ajudado a cuidar destes 
doentes e da família?  

Em primeiro lugar é importante que estejamos bem 
connosco mesmos para aguentar com este tipo de 
questões.  

01-03-
12 
 

Bem-estar pessoal 

 

 Disponibilidade 
pessoal para cuidar 

Motivação 
 

Factores de 
influência 
intrínsecos  



3-Que factores têm 
ajudado a cuidar destes 
doentes e da família?  

 

Por outro lado o envolvimento que temos como 
médicos de família. Não podemos esquecer que o 
doente depositou a sua confiança em nós, nós 
conhecemos o doente há muitos anos, vamos criando 
laços com ele, vamos criando confiança com ele e ele 
connosco, passam a ser nossos amigos e isso também 
nos traz obrigações e o desejo de os ajudarmos quando 
precisam.  
Os apoios que tenhamos por parte da família e dos 
outros cuidadores. 

01-03-
13 
 

 

Relação de confiança mútua  

Relação de amizade com o 
doente pelo conhecimento 
ao longo dos anos 
 

Obrigação e desejo de ajudar 

Bom apoio familiar 

 

Confiança 

 

Amizade 

 

 

 

Desempenho dos 
cuidadores 

 

Relação 
terapêutica 

Conhecimento 
acumulado 

 

Compromisso com 
o doente 

Cuidado familiar 

 
Relação com o 
doente e a 
família 

 

 

Motivação 
 
 
Condições 
sociofamiliares 

Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 

3-De acordo com esta sua 
experiência que factores 
poderiam ter levado a 
abandonar este cuidar 
dos doentes em fim de 
vida e família? 

Acho que depois de começar não se consegue deixar de 
fazer. 
Acho que só se houver um boicote muito grande de 
uma das partes. Lembro-me de uma senhora que era 
testemunha de Jeová em que a família às duas por três 
me pareceu que não confiava em mim, que eu iria 
obrigar a senhora a fazer transfusões porque um dos 
problemas da senhora era a anemia. Aí houve um hiato 
nos cuidados porque eles se afastaram. Acho que 
houve uma falta de comunicação porque eles tiveram 
receio que eu fosse desrespeitar as suas crenças 
religiosas, mas depois desses equívocos serem 
desfeitos eles voltaram a ganhar confiança e a senhora 
voltou aos meus cuidados. Portanto aí foi um erro de 
comunicação e foi mais da parte da família. Não da 
própria doente. 
…abandonar seria trágico! 

01-04-
15 
 

Impossibilidade de deixar de 
prestar cuidados a doentes 
em fim de vida 
 
 
Falta de confiança da família 
no médico 
 
 
Receio dos familiares de que 
não seja respeitada a crença 
religiosa da doente 
 
Problema de comunicação 
com a família 
 
 

 
 
 
 
 
Confiança 
 
 
 
Qualidade da 
comunicação 
 

Compromisso com 
o doente 
 
 
 
Relação 
terapêutica 
 
 
Comunicação 

 

Motivação 
 
 

 

Relação com o 
doente e a 
família 

Relação com o 
doente e a 
família 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 
 
 
 
 
 



Cá para mim o principal obstáculo é a falta de 
formação, não é mais nada a não ser isto. Em palestras 
em que me convidam eu vou dizendo isto, porque não 
é o meu testemunho pessoal, é aquilo que vou vendo. 
Uma pessoa tendo formação começa a ganhar 
confiança, segurança e perde o medo de fazer isto 
porque é um tipo de cuidados que assusta um bocado. 
O controle de sintomas é mais difícil, obriga a usar 
fármacos que as pessoas não estão habituadas a usar. 
Não são mais perigosos, as pessoas é que não estão 
habituadas a usar. Se as pessoas forem treinadas no 
uso desses fármacos e na sua administração perdem o 
medo. 
 

01-04-
16 
 

Falta de formação 
 
 
 
Medo de prestar cuidados a 
doentes em fim de vida 
 
Tipo de cuidados que assusta 
Ganhar confiança e 
segurança através da 
formação 
 
Falta de treino nos fármacos 
para controlar os sintomas 
 
Necessidade de treino para 
perder o medo de utilizar os 
fármacos 

Insuficiente 

 

 

Segurança 
 

 

 

Segurança 

 

 

 

 

 

Formação dos 
médicos de família 
em geral  

 

Impacto nos 
médicos 

Morte 

 
Impacto nos 
médicos 
 
Formação pessoal, 
prática 
 
 
Impacto nos 
médicos 

Formação 

 
 
 
 
 
 
Sentimento 
pessoal 
  
Formação 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos  
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico  
Factores de 
influência 
intrínsecos  
 

3-De acordo com esta sua 
experiência que factores 
poderiam ter levado a 
abandonar este cuidar 
dos doentes em fim de 
vida e família? 

Um outro obstáculo que eu sei que existe para muitas 
pessoas é o medo da morte, de serem confrontados 
com a morte. Pessoalmente a mim nunca foi obstáculo 
nem parece que seja. Esse obstáculo eu nunca senti, 
pelo menos de uma forma racional não era isso que me 
assustava. 

01-04-
17 
 

Medo de ser confrontado 
com a morte 
 

 Medo da morte Sentimento 
pessoal 
  

Caracterização da 
experiência do 
médico  



3-De acordo com esta 
sua experiência que 
factores poderiam ter 
levado a abandonar 
este cuidar dos doentes 
em fim de vida e 
família? 

Foi mais o não ser capaz de ajudar no controle de 
sintomas daquela pessoa. A angústia e o mal-estar que 
sinto nessas questões é o imprevisto, é eu não saber o 
que vai acontecer a seguir, que sintoma vai surgir de 
novo, e eu interrogar-me se estarei à altura de 
controlá-lo ou não. Lembro-me de uma doente que foi 
internada a semana passada e que teve alta ontem, 
que tem um mieloma e que às duas por três começou a 
solicitar visitas domiciliárias muito frequentes por 
sintomas iterativos para os quais eu não estava a ver 
ligação. O que aconteceu foi que a doente teve ao 
mesmo tempo insuficiência renal e hipocaliemia e eu 
não estava a perceber o que se estava a passar, eu não 
estava a conseguir controlar; depois percebi que estava 
a ter uma diarreia o que não faz sentido porque estava 
com doses altas de opióides por isso não devia estar 
com diarreia mas com obstipação, e eu comecei a ficar 
mais angustiada, cada vez que me telefonavam, por 
que não conseguia jogar com os sintomas, os sinais, as 
análises, estava a perder um bocadinho o controlo, o 
saber como controlar os sintomas. O que é facto é que 
a doente acabou por ter de ser internada mais do que 
uma semana porque a complexidade dos problemas 
era enorme. A minha angústia vem disso porque é um 
bocado imprevisível o que vai acontecer a seguir e com 
as armas que tenho, a formação que tenho, posso não 
estar à altura de controlar pelo menos com a rapidez 
que gostaria, aquilo que a pessoa colocar. Daí a minha 
angústia. 

01-04-
18 
 

 
Angústia pela 
imprevisibilidade da 
evolução clínica 
 
 
Receio de não conseguir 
controlar os sintomas em 
casa 
 
 
 
 
 
 
 
Sensação de perda de  
controlo da situação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevada complexidade dos 
problemas 
 
 

Imprevisível 

 

 

 

Intervenção 
sintomática 

 

Grau de dificuldade 

 

 

Autoconfiança 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grau de dificuldade 
 

 

 

 

 
Áreas de 
desempenho 
 
 
Factores que 
influenciam o 
desempenho 
 

 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciação 
subjectiva 

Sentimento 
pessoal 
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciação 
subjectiva 

 

Caracterização da 
experiência do 
médico 

 



Médico 2 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria Descritiva/ 

Indicadores 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Categoria Conceptual Domínio  

1: Como tem sido 
a sua experiência 
de cuidar de 
doentes em fim de 
vida? 

R: Tem sido progressivamente mais consistente. No inicio era 
uma prestação de cuidados, interessava a dor e o conforto da 
pessoa, mas eram cuidados empíricos sem grande 
fundamentação científica e progressivamente tem 
melhorado um pouco de qualidade pelos conhecimentos que 
entretanto tenho adquirido e porque é uma altura em que eu 
me sinto muito mais próxima das pessoas, sinto mais 
respeito ainda pelas pessoas nessa fase e isso aproxima-me 
delas e sinto que não posso prestar os cuidados de grande 
qualidade porque não trabalho com uma equipa, porque não 
existe uma estrutura montada para poder cobrir todos os 
períodos não assistenciais, mas às vezes o que uma visita não 
pode fazer pode um telefonema resolver e muitas vezes é 
assim que eu resolvi, e portanto acho que é uma altura em 
que médico e doente estão mais próximos, é uma altura em 
que sinto-me muito útil a fazer o que estou a fazer. 

 

Como é que tem evoluído essa experiência ao longo do 
tempo?  

R: Tem evoluído de uma boa vontade, despida de grandes 
conhecimento s técnicos para uma coisa um pouco mais 
organizada e com mais conhecimentos com resultados muito 
superiores. 

 

02-01-
01 

Experiência 
progressivamente mais 
consistente 
Início empírico 

Interesse pelo conforto 

Melhoria do 
desempenho através dos 
conhecimentos 
 
Aproximação pelas 
pessoas em fase 
terminal 

Incapacidade de prestar 
cuidados de grande 
qualidade 

Falta de trabalho em 
equipa 

Falta de cobertura em 
períodos não 
assistenciais 

Proximidade com o 
doente 

Sensação de utilidade 

 

Boa vontade sem 
grandes conhecimentos 

Aumento de 
conhecimentos técnicos 

Melhoria da organização 

Melhoria de resultados 

Autoconfiança 

 

Formação 

 

 

 

 

 

 

Formação 

 

Estruturação das 
actividades/ 
trabalho de 
equipa 

Cobertura 

Conhecimento 
acumulado 
 

Acreditar na 
utilidade do 
cuidado 

Formação 
Autoconfiança 
 
 
Organização do 
trabalho 
 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 

 

 

 

 

Compromisso com 
o doente 

 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 
Estruturação dos 
cuidados a doentes 
em fim de vida 

Disponibilidade de 
cuidados médicos 

 

 

 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 

 

Áreas de 
desempenho 

Percepção do 
desempenho pessoal 

 

 

 

 

 

Motivação 
 

 

Percepção do 
desempenho pessoal 

Condições 
organizacionais 

 

  

Relação 
médico/doente/familia 

Motivação 
 

 

Percepção do 
desempenho pessoal 

 

 

Percepção do 
desempenho pessoal 

Caracterização da 
experiência do 
médico 

 

 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

 

Caracterização da 
experiência do 
médico 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

 

 

Caracterização da 
experiência do 
médico 



2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência?  

 

R: Lembro-me talvez do primeiro e do mais recente de um 
doente que cuidei nessa situação. O primeiro tenho 
consciência hoje, o Sr. (…) que o encharquei de Clonix®, 
porque era até onde eu sabia ir com uma metastização óssea 
de uma neoplasia prostática e vejo hoje que ele morreu com 
muito sofrimento. Era um homem muito estóico e se calhar 
não fez metade do barulho que qualquer outra pessoa o faria 
e que achava que era próprio sofrer mas eu acho que hoje 
sabendo que ele tinha uma mestastização óssea e que não 
passei do Clonix® e portanto acho que ele sofreu bastante e 
nessa altura ainda não havia grande organização de consulta 
de dor, 

02-02-
02 

 

Conhecimentos 
insuficientes 
 
Sofrimento físico 

 

Estoicismo 

Intervenção 
insatisfatória 
 

Deficiente organização 
da consulta da dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas em 
dor 

 
 
Formação pessoal, 
teórica 
Estado físico 

 

Atitude face à 
doença 

Intervenção 
sintomática 

Articulação dos 
cuidados 

 

Formação 

 

Estado do doente 

 

Atitudes e percepções 
dos doentes 
Percepção do 
desempenho pessoal  

Condições 
organizacionais 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

Caracterização da 
experiência do 
doente e família 

 

Caracterização da 
experiência do 
médico 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência?  

 

e consigo lembrar-me agora do último doente que ele 
faleceu enquanto eu estive de férias e quando eu cheguei 
falei com  uma colega porque fui ver o processo e vi que 
tinham passado a certidão de óbito e a colega disse-me 
assim: ele morreu em paz pronto e eu senti-me bastante 
contente mesmo não tendo estado próxima dele nesse 
momento porque houve um acompanhamento ele tinha 
consulta de dor andava resolvida e preparação para a morte, 
o saber se ele estava em condições ou não, se estava em paz 
tudo isso e mesmo os telefonemas regulares que eu lhe fazia 
porque não podia ir lá a casa tantas vezes como gostaria. 
Sinto que ele morreu em casa junto da família, sem 
sofrimento e quando eu cheguei gostei do que a colega disse, 
que ele morreu em paz, portanto foi uma morte serena e o 
Sr. (…) não morreu assim morreu com dores atrozes muito 
provavelmente. 

02-02-
03 

 

Morrer em paz 

 

Satisfação 

Articulação com a 
consulta da dor 

 

Controle da dor 

Preparação para a morte 

Estar em paz 

Telefonemas regulares 
por não poder ir a casa 
dos doentes tantas vezes 
como gostaria 

Morrer em casa, junto 
da família 

 

Sem sofrimento 

Morte serena 

 

 

 

 

Especialistas em 
dor 

 

 

 

 

 

Tempo disponível 

 

 

 

Estado físico 

 
Resultado da 
intervenção 
Articulação dos 
cuidados 
 
 

Estado físico 

Estado psicológico 

 

Factores que 
influenciam o 
desempenho 

Local de 
falecimento 

Companhia 

Estado físico 

 

Estado do doente  
 
 
 
Sentimento pessoal 
Condições 
organizacionais 

 
Estado do doente  
 

 

 

Percepção do 
desempenho pessoal 

 

Descrição das 
circunstâncias da morte 

 

Estado do doente 

Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
 



2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência?  

 

Como é que foi para si essa sua primeira experiência? 

R: Da primeira experiência acho que me envergonhou e que 
me fez sentir que eu de facto não tinha qualidades técnicas 
para lidar com alguém naquela fase da doença e fez-me 
procurar um bocadinho mais de formação nessa área porque, 
acho que é mesmo isso senti-me mais tarde olhando para 
trás, bolas aquele senhor morreu num sofrimento atroz e eu 
a fazer o melhor que sabia na altura mas não havia consultas 
de dor ainda, o senhor estava em casa e não podia sair. 

 

02-02-
04 

 

Sentimento de vergonha 

Não possuir capacidades 
técnicas 

Procurar mais formação 

Sofrimento físico 

 

Fazer o melhor que sabia 

 

Inexistência de consultas 
especializadas (de dor) 

 
 
 
Necessidade 
sentida 
 
 
Formação 
 
 
 
 
 
Necessidade de 
?Especialistas em 
dor 

Resultado da 
intervenção 
 
Formação pessoal, 
teórica 
 
 
Estado físico 
 
Factores que 
influenciam o 
desempenho 
 
 
Articulação dos 
cuidados 

 
Sentimento pessoal 
Formação 

 

 

Estado do doente 

 

Percepção do 
desempenho pessoal 

Condições 
organizacionais 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influência 
intrínsecos  
  
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influência 
extrínsecos 

3-Que factores 
têm ajudado a 
cuidar destes 
doentes e da 
família?  

 

R: Acho que é a continuidade dos cuidados, acho que só 
mesmo quem já conhece minimamente as pessoas é que 
pode prestar o melhor apoio possível à pessoa e à família, 
porque se conhece mais ou menos como funciona a família 
sabe mais ou menos o tipo de reacção que a pessoa tem tido 
ao sofrimento, conhece mais ou menos as angústias que 
poderão estar presentes com a aproximação da morte, 
portanto acho que é um conhecimento privilegiado que há 
prévio e que temos de ser nós a dar às famílias, acho que não 
há ninguém melhor posicionado para isso. 

 

02-03-
05 

Continuidade dos 
Cuidados pelo médico de 
família 
 
Empatia devido ao 
conhecimento do doente 
e da família ao longo dos 
anos 

 

Médico de família 

 

Empatia 

Articulação dos 
cuidados 

 

Relação 
terapêutica 

Condições 
organizacionais 

 
Relação com o doente e 
a família 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

Factores de 
influência 
intrínsecos  
 

 



3-Que factores 
têm ajudado a 
cuidar destes 
doentes e da 
família?  

 

Houve assim mais alguma coisa que tenha contribuído para 
ajudar a cuidar melhor dos doentes?  

 

R: O aspecto mais importante é precisamente isso que eu 
não sei. O facto de a pessoa estar condenada, é uma palavra 
pouco bonita mas que resume o estatuto dessa pessoa, o 
facto da pessoa estar com esse estatuto e com o que isso 
implica, faz-me ainda ter mais respeito por essa pessoa e 
acho que é isso que me aproxima. Eu tenho alguma 
dificuldade em me aproximar de pessoas que não tenho 
respeito por elas, mas quando sinto um respeito por as 
pessoas, por exemplo este senhor que faleceu era um 
homem alcoólico que me batia ai à porta mas quando estava 
abstémio era um individuo muito interessante, uma pessoa 
com alguma formação com alguma dignidade e manteve-se 
assim até ao fim, e às vezes bastava um telefonema para lhe 
levantar um bocadinho o animo, conseguia fazer a ponte com 
a consulta de dor também do hospital quando alguma coisa 
estava menos bem e não sei explicar muito bem mas acho 
que as pessoas quando sentem que o fim se aproxima 
inspiram-me mais respeito ainda do que se estivesse aqui, 
não sei explicar de outra forma. 

02-03-
06 

 

 

 

Aproximação pelas 
pessoas em fase 
terminal 

 

 

 

Articulação com a 
consulta da dor 

 

 

 

Respeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas em 
dor 

 
 
 
 
 
Compromisso com 
o doente 
 
 
 
 
Articulação dos 
cuidados 
 
 
 
 
 
Relacionados com 
a situação de 
doente terminal 

 
 
 
 
 
Motivação 
 

 
 
 

Condições 
organizacionais 

  
 
 
 
 
Sentimento pessoal 

 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos  
 

 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

 

 

 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 



 

4-De acordo com esta 
sua experiência que 
factores poderiam ter 
levado a abandonar este 
cuidar dos doentes em 
fim de vida e família? 

 

R: Era muito fácil abandonar os doentes assim, tenho uma 
vida um bocadinho complicada em termos de tempo, não 
tenho muito tempo que me sobre e um doente nesta situação 
tem muitos momentos imprevistos em que é preciso prestar 
um cuidado e temos um bom apoio da enfermagem, sempre 
que eu não puder ir, inclusive eles estão disponíveis para no 
dia seguinte ou até no próprio dia darem um salto lá em casa 
da pessoa e prestar-lhe uns primeiros cuidados ou pelo menos 
funcionar como os meus olhos lá na situação. Mas é 
precisamente essa dificuldade, poucos recursos em termos de 
tempo de disponibilidade pessoal às vezes para fazer. Eles às 
vezes tem de fazer uma ginástica aqui para os domicílios 
porque há imensas semanas em que as consultas estão 
pesadas e a agenda está a ficar muito pesada e não estou a 
dar resposta e faço uns tempinhos extras de consulta e 
quando dou conta estou a matar não só o tempo de família 
como o tempo que tenho para os domicílios e portanto a 
agenda está sempre um bocado ensarilhada porque a taxa de 
utilização desta casa é muito alta, está quase nos 90%, temos 
listas que são usadas mesmo, as pessoas utilizam mesmo e 
temos uma carga de trabalho louca. E isso seria a coisa que 
mais me desincentivaria, agora o sentir que uma pessoa está 
numa fase assim e que não tem mais ninguém com quem 
contar a não ser comigo, obviamente que obriga uma 
ginástica grande e tenho mesmo que dar resposta. 
Diferidamente através de enfermeiros, pessoalmente 
conforme for possível mas esse é o meu maior limite. 

02-
04-
07 

 

Sobrecarga de 
trabalho/falta de tempo 

Imprevisibilidade da 
necessidade de prestação 
de cuidados 

Apoio de enfermagem 

 

 

 

 

 

Interferência com o tempo 
para a família e para os 
domicílios 

 

 

Sentir obrigação de 
acompanhar o doente na 
fase terminal pela 
inexistência de outros 
médicos para tal 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermeiros 
domiciliários 

 

 

 

 

Incompatibilidades 
temporais 

 

 

Minorar a falta de 
respostas às 
necessidades dos 
doentes 

 

 

Disponibilidade de 
cuidados médicos 

Incompatibilidades 
temporais 

 

Articulação dos 
cuidados 

 

 

 

 

 

Disponibilidade de 
cuidados médicos 

 

 

Falta de cuidados 
médicos 

 

Condições 
organizacionais 

 

 

 

Condições 
organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivação 
 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

 



Médico 3 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 
Descritiva/Indicadores 

  Categoria 
Conceptual 

Domínio 

1-Como tem sido a 
sua experiência de 
cuidar de doentes 
em fim de vida? 

 

R: É portanto é…. não é fácil, embora sinta algumas 
dificuldades, mas como são doentes que eu já acompanho ao 
longo do atendimento durante muitos anos e como já os 
conheço não me é assim muito difícil, na medida em que, 
consigo descodificar muitas das angústias e até do próprio 
sofrimento. Torna-se por vezes mais difícil. Primeiro pela falta 
de apoio multidisciplinar que temos, não é? Temos muitas 
dificuldades às vezes em recorrer portanto, à psicóloga ou 
apoio durante os fins-de-semana e até à própria família. 

 

03-01-
01 

Sente dificuldade 

Empatia devido ao 
conhecimento do doente e 
da família ao longo dos anos 

Falta de apoio 
multidisciplinar 

Dificuldade em recorrer a 
apoio psicológico 

Falta de cobertura em 
períodos não assistenciais 

 Falta de apoio à família 

 

 

Empatia 

 

 

Recursos humanos 

 

 

Cobertura 

Apoio à família 

Grau de dificuldade 
 

Relação terapêutica 

 

Disponibilidade de 
cuidados médicos 

 

 

 

 

Estruturação dos 
cuidados a doentes 
em fim de vida 

Apreciação 
subjectiva 

 
Relação com o 
doente e a 
família 

Condições 
organizacionais 

 

Caracterização 
da experiência do 
médico 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

Factores de 
influência 
extrínsecos 



2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência?  

 

Estou a lembrar-me do ponto social de uns casos, por exemplo 
há pouco tempo, um doente portanto com uma doença de 
Alzheimer em fase terminal, em que precisava de vários 
suportes, ventilação, higiene, em que acompanhado pela 
esposa que era doente crónica, hipertensa, diabética e 
também com uma história de alcoolismo em que tive de reunir 
a família, tinha dois filhos casados e uma tia que já faleceu, e 
uma filha em que tive de solicitar o apoio da assistente social e 
da própria enfermeira que fazia comigo os domicílios 
equacionamos portanto o apoio da família. A própria filha 
prontificou-se a dar apoio, o doente em causa vivia na 
urbanização Vila d´Este e a filha em Oliveira do Douro, 
prontificou-se a vir todos os dias apoiar só que pusemos como 
alternativa isso e com o apoio de enfermagem, versus 
cuidados continuados, só que passado 8 dias fui reavaliar a 
situação e a filha acabou por não vir, não dar apoio porque 
disse que gastava muito dinheiro em transportes e 
equacionou-se portanto a solicitação do apoio continuado só 
que entretanto o senhor faleceu, são dificuldades que 
realmente...  

E como é que a Dr.ª (…) se sentiu face a esta situação? 

R: Como me senti? Não me senti bem e até me questionei 
porque é que eu não, provavelmente não tive a perspicácia 
suficiente para prever que realmente ele não iria ter o apoio 
neste caso da filha não é? Penso que não consegui, quer dizer 
ela disse que sim mas eu devia ter, se calhar investigado 
melhor a opção dela e ter se calhar actuado, portanto o que eu 
depois fui para fazer e já não serviu de nada.  

 

03-02-
02 

Inadequação da cuidadora 
principal 

 
Falta de apoio familiar  
 
Pobreza 
 

 

 

 

 

Necessidade de trabalhar 
em equipa multidisciplinar  

 

 

 

 

 

Dificuldade em prever a 
falta de apoio familiar 

 
 
Sentimento de culpa e 
impotência 
 
 

Existência de 
cuidador capaz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multidisciplinaridade 

Cuidado familiar 

 

 

 

Condições 
socioeconómicas 

 

 

 

 

Suporte da equipa 

 

 

 

 

Intervenção 
sociofamiliar 

 

 

 

Apreciação 
subjectiva 

 

Condições 
sociofamiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições 
organizacionais 

 

 

 

 

 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 

 

Sentimento 
pessoal 
 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização 
da experiência do 
médico 

 

 

 



 
2-Que episódios se recorda 
que possam representar 
esta experiência?  

Dr.ª(…) , para além deste 
doente com um caso 
especial de demência 
lembra-se de algum tipo de 
situação diferente que ache 
que vale a pena relatar? 

 

 Diferente, é assim, uma senhora com muita idade com 95 anos 
com uma doença aórtica e com uma insuficiência cardíaca grave 
que já tinha tido alguns internamentos por descompensação 
cardíaca, por disrritmias e com situações de pré-edema e que há 
cerca de um mês, a filha ligou-me a dizer que a mãe estava 
muito aflita porque parecia que estava com falta de ar, ligou-me 
às 5 da manhã, como trabalho em exclusividade mas como 
conheço a senhora pressupus que a senhora tivesse a fazer um 
edema agudo do pulmão e orientei e disse-lhe que era melhor 
ela ir ao serviço de urgência. Na altura depois fiquei assim um 
bocado incomodada, e depois a filha, era muito bem cuidada 
esta senhora, e então a filha disse: “ah doutora a minha mãe 
nunca quis morrer no hospital assim vai morrer no hospital eu 
preferia que ela ficasse em casa” e pronto eu aí eu disse “Ela 
para ficar aí em casa ela vai agravar o estado e está lúcida e isso 
vai constituir um sofrimento muito grande para ela. E assim a 
sua mãe até pode ultrapassar, como já ultrapassou muitas 
crises, e se ficar aí não tem muitas hipóteses e no hospital 
consegue que ela ultrapasse e ainda sobreviva ainda mais algum 
tempo até porque ela ainda estava do ponto de vista mental 
bastante bem”. Entretanto a filha levou-a, mas só que eu depois 
senti-me mal neste aspecto, porque é assim, eu não conduzo e 
disse ao meu marido “Podias-me lá levar” e ele disse que eu já 
lhe tinha dito para ir, e pronto mesmo não fazendo privada não 
me senti bem porque já era minha doente há muitos anos mas 
logo de manhã cheguei ao serviço às 8 horas e à tarde fui lá e 
ela estava internada e entretanto havia uma infecção 
respiratória que tinha provavelmente desencadeado toda a 
descompensação da insuficiência cardíaca. E entretanto quando 
eu fui ver ela virou-se para mim e disse que tinha muitas dores 
nas costas, e se eu lhe fazia um favor, então eu disse: “Diga Dª 
(…). “ “Oh doutora se me deixava por de lado” ela estava de 
barriga para o ar porque ela estava entubada e estava muito 
flectida e não sei se era da posição, e algaliada, então ela lá 
ficou consolada eu disse para estar assim 5 a 10 minutos, ela 
disse “Oh doutora eu gostava de ir para casa pois tenho a 
certeza que vou morrer aqui e queria ir para casa.”  e eu lá 
tentei dizer “Mas não, aqui a senhora tem todo o apoio, tem 
aqui a sua filha o seu filho”, e de facto a senhora passado duas 
horas de ter entrado numa descompensação e morreu. Pronto é 
assim, eu não sei até que ponto às vezes nós … será que eu 
devia ter deixado esta senhora ficar em casa? É difícil às vezes a 
nossa actuação e estamos muito sozinhos nestas decisões e até 
a própria família nos põem e não sabemos até que ponto isto é 
melhor se é pior se, porque depois as famílias confiam um 
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bocado em nós durante muito tempo e tomamos estas atitudes 
e não sei até que ponto isto é muito correcto, se devemos 
solicitar o apoio de outro colega ou outra opinião que, às vezes 
não é possível porque acabamos por estar muito sozinhos. 

 
 
Dificuldade na obtenção 
da opinião de outro colega 

 
Médico de 
família 

 

Articulação dos 
cuidados 

 

Condições 
organizacionais 

 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

3- Que factores têm 
ajudado a continuar a 
cuidar deste doentes e das 
suas famílias?   

O facto de eu conhecer o ambiente familiar, não é, as relações 
familiares isso tem-me ajudado não é? Aliás focava sempre 
doentes cuidadores. O facto de conhecer a família e o doente há 
muito tempo e a dinâmica familiar também.  
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Conhecimento da 
dinâmica familiar ao longo 
dos anos 

Dinâmica 
familiar 

Conhecimento 
acumulado 

Relação com o 
doente e a 
família 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

4-De acordo com esta sua 
experiência que factores 
poderiam ter levado a 
abandonar este cuidar dos 
doentes em fim de vida e 
família? 

 

Quais são os obstáculos que eu tenho a cuidar estes doentes? 
Às vezes é a dificuldade de articulação com uma equipa 
multiprofissional e também com alguma competência não é? É 
essencialmente isso e também as próprias famílias a 
colaborarem. 
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Não sei se há mais alguma 
questão que ache é 
importante  referir ao 
cuidar destes doentes? 

 

É assim eu acho que, e falo por mim, eu acho que se calhar valia 
a pena todos termos formação nesta área não é? E depois além 
dessa formação, haver uma avaliação não só feita pelo médico 
mas de toda uma equipa que fizesse uma avaliação do doente e 
que fizesse um plano de actuação para cada situação. Eu penso 
que se calhar isso era capaz de ajudar e de dar mais segurança 
ao médico, pelo menos gostava de saber que estava a fazer bem 
as coisas dentro daquele plano que era mais correcto e 
adequado. 
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Médico 4 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 
Descritiva/Indicadores 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Domínio 

1-Como tem sido a sua 
experiência de cuidar de 
doentes em fim de vida? 

 

Muito gratificante. Muito gratificante porque até o último dia há 
sempre muito a fazer quer pelo doente quer pela família e 
conseguirmos aliviar sofrimento ao doente, aliviar o sofrimento à 
família, preparar o doente para encarar a morte sem sofrimento, 
aliviar os sintomas, facilitar à família a expressão de sentimentos, 
evitar as conspirações de silêncio entre a família… tudo isso é muito 
gratificante, porque acabamos por ver que o doente morre 
tranquilo, morre em paz e os que ficam não ficam a sofrer, 
evidentemente fazem os seus lutos, tem aquele período de 
sofrimento próprio de cada luto mas evitamos muitos, muitos lutos 
patológicos. Preparando um doente e a sua família para o fim da 
vida evitam-se muitos lutos patológicos. Eu estive um ano a 
trabalhar em cuidados paliativos não tive um único luto patológico 
durante um ano. 
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experiência do 
médico 
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doente e família 
Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 

2-Que episódios se recorda 
que possam representar esta 
experiência? 

Há episódios muito marcantes,… estou-me agora a lembrar agora de 
um senhor que vivia na serra com uma neoplasia do pâncreas e que 
o colega da oncologia disse à esposa para ele ir para casa, para ir 
falecer a casa … e que nós durante 3 semanas cuidamos dele, 
cuidamos dos sintomas, aliviamos sintomas e, mesmo na parte final 
nos últimos dias da vida, quando o senhor ainda podia expressar 
sentimentos, ele disse-me assim: “Dra. se eu não lhe puder 
agradecer um dia aqui na terra Deus há-de fazê-lo no céu”. Isto quer 
dizer que não só nós estávamos a apoiar aquela família que era um 
casal de meia-idade, estávamos a apoia-los e eles não estavam 
sozinhos, eles sentiam – se acompanhados, apesar de viverem 
isolados, na serra, e era a maneira de eles se expressarem, a sua 
forma de agradecer e isso dito por uma pessoa à beira da morte tem 
muito significado, muito significado. 
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Factores de 
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intrínsecos 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Factores de 
influência 
intrínsecos 

2-Que episódios se recorda 
que possam representar esta 
experiência? 

Estou-me a lembrar de outro senhor com uma neoplasia do cólon, 
não tinha dor, mas estava em sofrimento e nós víamos que 
efectivamente havia ali um sofrimento. Tivemos que trabalhar com a 
família, tentar perceber o que era, tava difícil de conseguirmos 
entender e um dia eu estava lá e há um filho que entra. Entra no 
quarto e sai imediatamente e o doente tem uma reacção e eu digo 
“o problema está no filho”. Pronto, depois de alguma conversa, que 
nós vamos avançando à medida que o doente permite que se 
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Preocupações do 
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avance, acabamos por perceber que havia algum conflito naquela 
família e o pai queria falecer fazendo primeiro as pazes com o filho. 
Eu tive que falar primeiro com o filho, explicar-lhe isto, foi um pouco 
difícil da parte do filho mas acabou por aceitar, despede-se do pai e 
o pai no dia seguinte faleceu. Eu acho que isto é muito importante, 
de facto podermos ajudar nestes conflitos que há para resolver no 
final da vida. Não é só os sintomas, não é só a dor que traz 
sofrimento. As necessidades espirituais as necessidades no seio da 
família, tudo isso… 
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Ajudar a resolver os conflitos 
familiares 

Sofrimento espiritual e 
“familiar”  
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2-Que episódios se recorda 
que possam representar esta 
experiência? 

pronto e temos outro caso, esse tocou muito a equipa, uma senhora 
que não pertencia ao nosso concelho mas um enfermeiro num outro 
concelho pediu-nos para visitar essa senhora. Era uma senhora que 
todos os dias ia ao SAP no caso em (…), e nós decidimos 
efectivamente ir visitar, não sabíamos onde a senhora morava mas 
andando às voltas lá acabamos por descobrir, o enfermeiro também 
não sabia, só me sabia dizer o nome da senhora. Fomos, eu e a 
enfermeira, fazer a primeira visita. Antes de bater a porta 
telefonamos à médica de família a pedir autorização para a visitar, a 
médica de família respondeu “sim sim claro que podem ir, vocês é 
que sabem que palavras se devem dizer antes da morte”. É claro que 
nós não podemos ligar a este tipo de observações não é porque são 
pessoas que não tem sensibilidade para o que é a medicina paliativa 
e fomos efectivamente. Fomos, ficamos no hall de entrada. A família 
ficou um bocadinho surpresa e pediram-nos para esperarmos. Sai 
um familiar e foi fazer um telefonema. Quando volta pergunta “A 
senhora chama-se (…)? Sim sou. Ah, então pode entrar”. Não 
perguntei o porquê mas entramos. Enquanto estávamos no hall de 
entrada só ouvíamos gritos num quarto ali perto, eram gritos…. 
Gritos… não eram propriamente gritos, eram…uma mistura de 
gemido com lamúria mas que eram arrepiantes, pronto tivemos a 
consciência de que havia ali alguém que estava a sofrer muito. E 
pronto, fizemos a avaliação, neste caso nós pensamos que 
atendendo à dimensão do quarto que era um quarto muito 
pequenino e que era a primeira vez que visitávamos aquela família, 
decidimos logo ali no momento que eu fazia a entrevista com a 
utente e a enfermeira fazia com a família e depois trocamos. Parece 
que funcionou bem.. isto no final. De inicio eu não consegui fazer 
exame objectivo à senhora porque a senhora estava numa tal 
agitação, num tal sofrimento, que foi impossível fazer-lhe exame 
objectivo. Apercebemo-nos que pela expressão e pela maneira como 
se movia na cama de onde é que derivava as suas queixas, ela tinha 
uma neoplasia da mama, iniciamos terapêutica com bomba de 
infusão porque a senhora vomitava muito portanto não tinha via 
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oral liberta para poder fazer terapêutica portanto iniciamos com 
bomba de infusão conseguimos controlar nas primeiras 24h, fizemos 
visita às 24h logo porque aquela família estava a fazer terapêutica 
“on demande” ou seja, quando a senhora manifestava dor a família 
dava medicação, na altura já estava a fazer o tramadol, e quando 
estava mais tranquila não davam, portanto aquilo não era, não 
estavam a fazer medicação pautada, a horas certas. Conversamos 
com a família apercebemo-nos que a cuidadora principal não era 
uma pessoa que reunisse condições para ser uma cuidadora 
principal, conseguimos mudar a cuidadora principal mas que fosse a 

Grande sofrimento 

 

 

 

Intervenção satisfatória 

 

Estado físico 

 

 

 

Intervenção 
sintomática 

Estado do doente 

 

 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 
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Caracterização da 
experiência do 
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 família a escolher essa cuidadora, preparamos tudo, levamos a que a 
família escolhesse aquela que nós tínhamos definido entre nós como 
efectivamente a pessoa que reunia as condições, e de facto as coisas 
correram lindamente. A partir daquele momento a senhora nunca 
mais foi ao serviço de urgência e ao fim da primeira semana quando 
nós batemos à porta tivemos uma surpresa, disseram-nos assim: “As 
senhoras foram mandadas por Deus. Foram uns anjos que desceram 
aqui a terra.” Isto significa muito. Acho que não há mais nada que 
possa dar mais gratificação que isto. Não é os nossos chefes que 
digam que o nosso trabalho é bom, é ver que o doente não está em 
sofrimento, a família está tranquila e a maneira deles expressarem é 
esta, éramos uns anjos que tínhamos descido à terra. Isto para nós 
foi muito bom. A partir daí deu para trabalhar muitas coisas, havia 
problemas na família para se resolver nomeadamente havia um filho 
que a mãe uma vez tinha posto fora de casa e que ela achava que 
era um problema que ela tinha tê-lo posto fora de casa, estava-se a 
penalizar muito. Conseguimos descobrir isso e pronto a situação 
correu muitíssimo bem… Havia uma jovem muito ligada à avó, uma 
adolescente que também estivemos a trabalhar. Quando vimos que 
era possível trabalhar a jovem começamos a preparar a jovem para a 
morte da avó porque detectamos que podia…a havia ali um grande 
risco de fazer um luto patológico. Depois da morte da avó ela ainda 
teve mais duas sessões connosco a miúda e ficou tudo bem. Não 
posso considerar que duas entrevistas connosco sejam um luto 
patológico, ele teve 2 meses connosco, e perfeito, as coisas correram 
muito bem. 
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 Mas mesmo depois de falecer avó? 
Mesmo depois de falecer a avó. É óptimo. Não posso considerar luto 
patológico. Um dia a mãe da miúda, ela era de um concelho ainda 
mais longe, e disse-me que se nós um dia resolvêssemos arranjar 
grupos de voluntários para ajudar estes doentes ela gostaria de 
participar. Ela é que tomou a iniciativa. A mãe da rapariga, portanto 
filha da senhora que faleceu. Era uma família muito grande… 
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3-Que factores têm ajudado a 
continuar a cuidar destes 
doentes e das famílias? 
 

Que factores? No fundo é tudo isto que eu acabei de dizer… é sentir 
que nós para além… nós fomos educados como médicos para curar 
mas temos que perceber que a partir de certo momento nós não 
podemos curar e não podemos ter a pretensão de querer curar tudo 
e a medicina não é só medicina curativa temos que ter uma 
medicina que é de alívio de sofrimento e isso essencialmente é o que 
me faz continuar a cuidar destes doentes. Não consigo ver estes 
doentes a morrer sozinhos abandonados num sofrimento horroroso. 
Isso a mim como pessoa afecta-me imenso. Isso não é morrer com 
dignidade. Acho que estas pessoas têm o direito de morrer como 
nasceram. Envoltas num ambiente de alegria, de bem estar e 
harmonia. Apesar das dificuldades com que me tenho deparado é 
isso que me faz continuar. Sei e tenho a certeza que posso fazer mais 
alguma coisa por aquelas pessoas. 
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4-De acordo com esta sua 
experiência que factores 
poderiam ter levado a 
abandonar este cuidar dos 
doentes em fim de vida e 
família? 

 

Que factores me levariam a abandonar? Só se me proibissem de 
todo cuidar deles. Porque mesmo que não me dêem acesso a 
medicação eu vou descobri-la em qualquer lado. Eu tive problemas 
com a ARS não me dava acesso a medicação e eu ia busca-la, fazia 
60km até ao hospital de (…) que me fornecia a toda a medicação que 
eu precisava. Portanto até hoje nunca tive problemas. Fui falar, 
numa primeira fase, com o director clínico e disse-lhe: “Eu estou a 
fazer isto, eu estou a cuidar de doentes em fim de vida eu e preciso 
de medicação porque eu não acho que estes doentes devam vir para 
as urgências do hospital, bloquear a urgência, para ficarem 
abandonados num corredor, porque as pessoas tem dificuldade em 
enfrentar a morte dos outros, porque ao enfrentar a morte dos 
outros estão a confrontar-se com a sua própria morte e quem está 
num serviço de urgência não está predisposto para esse tipo de 
sentimentos e para esse tipo de conflito. Tem que estar disponível 
para situações mais graves. Não são situações para um serviço de 
urgência são situações para cuidados no domicílio”. Na altura que 
era o director (…) disse-me “sim senhor”, quando eu precisasse de 
alguma coisa que eu simplesmente fizesse um relatório. 
Sinceramente só fiz um primeiro relatório, fiz um relatório 
circunstanciado a primeira vez que precisei. Ele mandou-me 
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inclusive um chauffeur dele trazer-me bombas de infusão e tudo o 
que eu precisei e a partir daí não tive mais problemas era só pedir e 
inclusive os bombeiros traziam-me. Até uma vez que eu fiz uma 
paracentese o hospital de (…) enviou-me albumina. 

E para além da falta de 
recursos que outras coisas é 
que são assim 
desmotivadoras? 
 

Desmotivadoras!... Bem... desmotivadora é a guerra entre os 
colegas. É desmotivador mas não chega ao ponto de me impedir de 
trabalhar. Poderá enfim desanimar-me um pouco porque desde que 
se descobriu a medicina paliativa parece que se descobriu o ouro ... 
fazem muita guerra, ou porque se diz que a medicina paliativa, ou os 
cuidados paliativos tem a  ver com terapêutica subcutânea, é só 
meter uma agulha e já está, ou então dizem que é só conversar, 
como aquela colega dizia nós é que sabemos o que se dizia na hora 
da morte. Pronto isso é desmotivador. É a infravalorização do 
trabalho. É desmotivador mas não é impeditivo porque 
efectivamente cuidar de um doente em fase terminal e cuidar da 
família é muito trabalhoso, é uma coisa que é muito envolvente, os 
profissionais envolvem-se muito nisso, há sérios riscos de elevação 
de níveis de burnout para níveis muito muito elevados, tem que se 
trabalhar numa equipa em que as pessoas se entendam muito bem, 
tem que haver espaço na equipa para que haja, digamos entre aspas, 
os desabafos porque todos nós temos as nossas fraquezas temos 
que reconhecer quais são as nossas fraquezas e temos que falar 
sobre as nossas fraquezas dentro da equipa para que a equipa possa 
ajudar a enfrentar estes momentos que são momentos muito duros 
e muitos difíceis. Isso é desmotivante, ver que as pessoas 
infravalorizam o nosso trabalho, de resto não vejo assim que haja 
algo que não.. ou algum outro factor que me afecte, agora 
abandonar nenhum destes é motivo para abandonar porque eu 
acredito naquilo que eu tou a fazer e acredito efectivamente que as 
pessoas precisam. Basta eu pensar …E um dia quando chegar a 
minha vez como é que eu gostava que fosse? Gostava de ficar 
abandonada no corredor de um hospital? Ou gostava de ficar em 
casa a ser cuidada por profissionais de saúde competentes. É… eu 
acho que nestas alturas nós temos de fazer estas perguntas a nós 
próprios não como profissionais de saúde mas como seres humanos 
também, porque um dia vai-nos tocar a nós falecermos. É ou não é?  
Nada me faz abandonar, não. Vou continuar nos cuidados até ao fim 
da vida.. enquanto puder (risos).    
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Guerra entre colegas pela 
medicina paliativa 

 

Desvalorização do trabalho da 
medicina paliativa 

 

 

 

Cuidados trabalhosos e 
envolventes 
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Necessidade de trabalhar com 
pessoas que se entendam bem 
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nossas fraquezas e falar sobre 
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Ajuda entre os elementos da 
equipa em situações difíceis 
Não são motivos para 
abandonar  

Acreditar naquilo que está a 
fazer e que as pessoas precisam 
disso 

Colocar-se no papel de doente 

Persistir apesar das 
adversidades/resiliência 

Conflitos de poder 
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medicina paliativa 

 

 

 
Grau de dificuldade 
 

 

 

Suporte da equipa 

 

 

 

 

 

 

Acreditar na 
utilidade do 
cuidado 

Cuidados que 
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próprio 

 

Atitudes dos 
profissionais 
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subjectiva 

 

 

Condições 
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Factores de 
influência 
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Caracterização da 
experiência do 
médico 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 

 

 

 

 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 

 



Médico 5 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 
Descritiva/Indicadores 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual Domínio 

1-Como tem sido a 
sua experiência de 
cuidar de doentes 
em fim de vida? 

 

Portanto é assim… eu fiz a formação em cuidados paliativos e aquilo 
que eu tinha era praticamente teoria. Portanto eu como médica de 
família segui aquilo que era possível, dentro do que eu sabia, fazia o 
melhor que eu sabia. Entretanto fiz a formação dos paliativos e 
estamos a trabalhar em equipa desde Novembro do ano passado, o 
que não é muito tempo mas a minha experiência tem sido muito 
gratificante. A minha e a da equipa toda. Por variadas razões. A parte 
humana, essa nem tem palavras porque é mesmo muito importante 
na nossa formação pessoal e humana, não é… mas também na parte 
científica porque nós percebemos que se tivermos conhecimento 
podemos ajudar muito e quer dizer e isso são tudo princípios da 
formação, porque jamais poderíamos usar os fármacos que nós 
usamos hoje se eu não tivesse a formação que tive. Uma coisa é 
evidente, sem formação não é possível fazer cuidados paliativos 
porque é complexo, a sintomatologia é complexa, a medicação não é 
aquela que nós estamos habituados a fazer na medicina geral e 
familiar, não é. Não é. Porque os sintomas têm outras causas e há 
medicações que a gente nem passa pela cabeça que se pode utilizar. 
A experiência tem sido óptima eu por vezes digo e costumo dizer 
vontade de desistir por motivos outros, não é, organizacionais. Aquilo 
que eu costumo dizer para a equipa é que se hoje eu fosse embora 
daqui já teria valido a pena tido o prazer de conhecer, as trinta e 
pouco pessoas que eu já conheci e acompanhar nesse percurso dos 
doentes. Já teria valido a pena. Mesmo que hoje o ministério diga 
“olha já não é preciso uma equipa de cuidados domiciliários”. Acho 
que aquilo que eu fiz e tudo o que nós estamos vivendo, eu acho que 
ninguém, ninguém, nem nada pode apagar. E eu vou-lhe dizer, a 
minha opinião é que todos os médicos deviam ter formação em 
cuidados paliativos porque nunca mais a gente consegue olhar um 
doente da mesma maneira, principalmente um doente em fase 
terminal, nunca mais se consegue olhar o doente da mesma maneira. 
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Falta de formação prática 
 
Necessidade de formação 
em cuidados paliativos 
 
Gratificação pessoal  
 
Crescimento pessoal e 
profissional 
 
Elevada complexidade dos 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratificação pessoal  
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sentida 

Formação 
pessoal, prática 
Formação 
pessoal, teórica 
 

Crescimento 
pessoal 
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subjectiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação dos 
médicos de 
família em geral 

Formação 

 
 
 
 
Sentimento 
Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimento 
Pessoal 
 
 
 
 
 
Formação 
 

Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
Factores de 
Influencia 
intrínsecos 



1-Como tem sido a 
sua experiência de 
cuidar de doentes 
em fim de vida? 

 

Formação teórica ou prática? 
É assim, principalmente no meu caso, formação teórica, não é, 
porque a prática como lhe disse eu faço domicílios como médica de 
família, mas não temos prática. Não tínhamos prática no terreno 
realmente. Eu penso que as duas. Obviamente que o ideal será as 
duas. Nós vamos fazer a prática, vamos pedir estágios e a ARS 
estamos a tratar disso agora, já tivemos uma reunião com a ARS, o 
conselho de administração está tentando um estágio para a equipa. 
Não deveria ter sido assim. Nós deveríamos ter tido a formação 
teórica e deveríamos ter tido a formação prática. Mas não foi 
possível. E na verdade aqui pode ter sido a minha culpa. A vontade 
era tão grande que quando a ARS propôs “vamos fazer uma equipa” 
a minha vontade era tão grande que eu achei que eu não podia 
desperdiçar a oportunidade. Mas uma coisa é verdade nunca, nunca, 
nunca a nossa consciência ficou para trás. Portanto os doentes que 
nós tínhamos fazíamos aquilo que nós sabíamos fazer e nada mais 
além disso e toda a vez que não sabíamos pedíamos ajuda aos 
colegas hospitalares, nunca nós fizemos nada que nós sentíssemos 
que não estava conforme a nossa consciência e a ética.  
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Necessidade de formação 
teórica e prática em 
cuidados paliativos 
 
 
 
Falta de formação prática 
 
Consciência das limitações 
formativas 
 
 
 
 
 
Orientação de especialistas 
em cuidados paliativos 
 

Necessidade 
sentida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas 
em Cuidados 
Paliativos 

Formação 
pessoal, teórica 
 
 
 
 
Formação 
pessoal, prática 
 

 

 

 

Articulação dos 
cuidados 

Formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condições 
organizacionais 

Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de 
influência 
extrínsecos 



 

2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência? 

Olha são muitos. Mas pronto, vou dizer um que aconteceu a muito pouco tempo 
de um senhor que nós acompanhamos. Um senhor com tumor na bexiga com 
metáteses ósseas, um doente terminal que ficou connosco três meses, até ficou 
muito mais do que o que nós esperaríamos. Portanto ele teve uma compressão 
medular, portanto ficou em casa porque na altura fez-se exames complementares 
e chegou-se a conclusão que ele não tinha indicação para  fazer laminectomia, fez-
se radioterapia e ele voltava para casa. E eu lembro que eu disse para o senhor na 
altura: sabe que a dor é difícil de controlar, que era uma dor que respondia mal 
aos opióides, e eu lembro que nós tentamos muita coisa com ele. Mas eu lembro 
de uma das últimas vezes que eu fui lá ele disse para mim “doutora..” eu disse para 
ele “o senhor tem dores, não é?” Ele disse “tenho, mas quando a doutora está 
comigo eu sinto que as minhas dores diminuem”. E aquilo tocou-me 
profundamente porque o senhor sofria muito, tinha muitas dores e nós tínhamos 
muitas dificuldades junto com os colegas do hospital, e eu dizia, “olha Sr. (…) essa 
foi uma das declarações de amor entre aspas mais bonitas que eu ouvi. Gostei 
imenso, nós estamos aqui a fazer o que nós podemos fazer, eu gostaria imenso de 
aliviar tudo aquilo que fosse possível fazer”. E ele disse: eu sei que sim. E chamou-
me atenção. O facto de ele dizer “mas e o que é que faz falta”, além de que ele 
ficou durante algum tempo quase totalmente controlado, quase, não foi possível a 
totalidade, mas ele me disse “Doutora eu tenho falta de companhia”, e ele tinha 
uma família. Isso só é possível porque nós temos que sentar, que ter tempo. Essa é 
a diferença. Essa é a diferença dos paliativos. Aquilo que eu aprendi na medicina 
geral e familiar. Os paliativos ensinaram-me a ouvir de outra maneira, a saber 
ouvir. Eu sentava ali, eu ficava com ele.. eu sabia que… aquilo é espontâneo, é 
espontâneo… mas eu não sabia, eu não sabia fazer isso. Os paliativos ensinaram-
me, ensinaram-me a fazer isto não é? Isso foi uma coisa que me marcou. 

 
05-
02-
03 
 

Sofrimento físico 

  
Alívio do sofrimento 
pela presença da 
médica 
 
Exigência de tempo 
para as necessidades 
dos doentes em fim de 
vida 
 
Necessidade de 
companhia 
 
Emocionar-se com o 
agradecimento do 
doente 
 
Melhoria da 
comunicação após a 
formação em cuidados 
paliativos 

Estado físico 
 
 
Relação terapêutica 
 
 
Sobrecarga de trabalho 
/falta de tempo para os 
domicílios 

 
 
 
 
 
Experienciados durante 
o acompanhamento  
 
 
Desempenho 
comunicacional 

Estado do doente 

 
Relação com o 
doente e a família 

 

Condições 
organizacionais 

 

Atitudes e 
sentimentos dos 
doentes 
 
Sentimento 
Pessoal 
 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 

Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Factores de 
influência 
intrínsecos 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 



 
2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência? 

Pronto outra coisa que me marcou na equipa, é a resolução dos sintomas…a 
resolução que achávamos que não íamos conseguir, por exemplo tumores 
cerebrais, também a pouco tempo, um caso de tumor cerebral, com vómitos 
e que a neurocirurgia disse “olha já não podemos fazer, há ali um 
glioblastoma de grandes dimensões” e que nós chegamos a casa e vimos 
aquela situação: vómitos intensos, dores intensas e a gente dizia “como é 
que nós vamos conseguir?”. Nesse dia eu tive um pouco de receio, de medo. 
Eu sabia que o máximo que podia acontecer era eu ir falar a um serviço de 
urgência, falar com um colega no hospital, mas nós conseguimos. Portanto é 
isso que eu estou-lhe a dizer, é nós temos que aplicar e realmente vermos 
que conseguimos, nós conseguimos, o doente não vomitou, o doente não 
tem dores, o doente está em casa. Quer dizer, nós, nós, atenção, nós 
conseguimos, nós conseguimos. Portanto isso para mim tem sido, o alívio 
das dores, o alívio dos sintomas, isso porquê? Porque a nossa equipa está 
recebendo os doentes mesmo terminais, com um mês, dois meses e tem 
sido realmente um stress muito grande. Só que hoje, passados alguns meses 
nós temos muita mais calma, estamos muito mais tranquilos, porque a 
experiência tem nos dado isso. 

05-
02-
04 
 

Conseguir controlar 
os sintomas em 
casa 
 
Sentir medo 
perante a gravidade 
da situação do 
doente 
 
Gratificação pessoal 
 
 
 
 
 
 
Tranquilidade como 
resultado da 
experiência 

Controle de 
sintomas 
 
 
 
 
 
Gratificação 
pessoal 
 

 

 

 

Tranquilidade 

Consequências da 
intervenção 
 

Relacionados com a 
exposição ao 
sofrimento e à 
morte 

Satisfação pelo 
resultado da 
intervenção   
 

 

 

Relacionados com o 
desempenho 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
Sentimento 
pessoal 
 
 
Motivação 
 
 
 
 
 
Sentimento 
pessoal 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 



 

2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência? 
 

Quando fala em stress, está a pensar em quê? 
Portanto eu quando falo em stress estava a pensar no medo 
de não conseguirmos, não conseguirmos aquilo que nos 
propusemos. E aquilo que nos propusemos era vamos tentar, 
portanto na escala de Maslow é o que vem primeiro as 
necessidades básicas, portanto vamos tirar os sintomas, 
temos que ajudar o melhor e depois vamos subindo… e nós 
conseguimos percebe? Pronto e isso pode ser uma coisa que 
para alguns colegas poderá, alguns colegas de equipa poderão 
não ter vivido como eu, mas eu vivo assim, portanto eu vivo 
dessa maneira não é? Eu tenho crescido como pessoa, mas 
também como médica, como técnica. Nós somos capazes, se 
tivermos formações somos capazes. Agora se me disser se 
tem a ver com a personalidade, um pouco ou não, isso já não 
sei dizer. Sei que tem sido uma experiência fantástica para 
nós! 
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Receio de não 
conseguir prover as 
necessidades do 
doente 
 
Sentimento de 
eficácia 
 
Crescimento pessoal 
e profissional 
 
Necessidade de 
formação 
 
Experiência positiva 

Insegurança 
 
 
 
 
 
 
 
Crescimento pessoal 
 
Necessidade sentida 

Experienciados 
durante o 
acompanhamento 
 
 
Intervenção 
sintomática 
 
Relacionados com a 
situação de doente 
terminal 
 
Formação pessoal, 
teórica 
 
Apreciação subjectiva 

Sentimento 
pessoal 
 

 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Sentimento 
pessoal 
 
Formação 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Caracterização 
da experiência 
do médico 
 
 
 

 

 

Factores de 
influência 
intrínsecos 
Caracterização 
da experiência 
do médico 

3-Que factores têm 
ajudado a cuidar 
destes doentes e da 
família?  

 

Portanto os factores que me tem ajudado a continuar são 
principalmente os doentes, são os doentes, são … é porque eu 
vejo que nós realmente ajudamos, fazemos alguma coisa que 
ao meu ver é bem feita, nós conseguimos! É por eles, é por 
eles. É porque, como lhe disse, hoje mesmo que nós não 
existíssemos mais para mim teria sido um prazer conhecer as 
pessoas que conheci e ajudar as pessoas que ajudei, a 
primeira coisa é os doentes, a segunda coisa é a equipa, 
porque a equipa é muito unida. Nós somos três médicos, duas 
enfermeiras, uma assistente social mas a equipa é muito 
unida, nós discutimos, nós falamos. Não há problemas por 
enquanto. É claro que de vez em quando um dá sinais que 
tem burnout, que tá… mas nós temo-nos ajudado, o trabalho 
em equipa tem sido fantástico e isso tem ajudado a continuar. 
Portanto o trabalho em equipa, os doentes e sinceramente o 
facto de existir o programas nacional de cuidados paliativos. 
Eu sinto que temos mais ajuda do ministério da saúde, 
principalmente do ministério e não tou falando de coisas de 
baixo. Eu tou a falar, portanto, de outras estruturas. Não 
estou a falar de por exemplo de estruturas como o director de 
centro de saúde… se não fosse uma vontade do ministério, do 
programa nacional de cuidados paliativos, se não fosse uma 
vontade da APCP, se não fosse essas pessoas atrás a nos 
ajudarem, isso não seria possível. Portanto eu acho que esses 
dois factores é que nos tem ajudado, sinceramente. É o facto 
do ministério promover o programa de cuidados paliativos, a 
associação também nos tem ajudado, os doentes e a equipa, 
o trabalho em equipa, a vontade, a vontade, a vontade. 
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Sensação de 
conseguir ajudar os 
doentes 
 
Privilégio de 
conhecer as pessoas 
(que tratou) 
 
 
 
 
Importância do 
trabalho em equipa 
multidisciplinar 

 
Ajuda entre os 
elementos da equipa 
em situações difíceis 
 
Sentir apoio 
institucional 
 
 
Motivação pessoal 

 Acreditar na utilidade 
do cuidado 
 
Relação terapêutica 
 
 
 
 
 
 
 
Estruturação dos 
cuidados a doentes 
em fim de vida 
 
 
Suporte da equipa 
 
 
Chefias 
 
 
 
Acreditar na utilidade 
do cuidado 

Motivação 
 
Relação com o 
doente e a 
família 

 
 
 
 
 
Condições 
organizacionais 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivação 
 

Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de 
influência 
intrínsecos 



4-De acordo com esta 
sua experiência que 
factores poderiam ter 
levado a abandonar este 
cuidar dos doentes em 
fim de vida e família? 

 

Portanto aqui é principalmente as estruturas. As estruturas.. o 
que é que eu quero dizer, a direcção do centro de saúde. Eu 
acho que às vezes que eu tive vontade de desistir foi por isso, 
porque não senti um apoio, em algumas estruturas que era 
preciso que nos apoiassem, que compreendessem, que 
carregassem essa bandeira connosco, essa bandeira era um 
pouco nossa. Um dos problemas que eu senti é percebi que 
isso não podia ser um projecto pessoal. Uma equipa dos 
paliativos não podia ser um projecto pessoal e quando eu 
percebi isso, então foi quando eu consegui ainda continuar. 
Porque eu percebi que era precisa ajuda da direcção. Não foi 
fácil. 
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Falta de apoio da 
direcção do centro 
de saúde 
 

Apoio institucional 

 

Chefias Condições 
organizacionais 

  

Factores de 
influência 
extrínsecos  

4-De acordo com esta 
sua experiência que 
factores poderiam ter 
levado a abandonar este 
cuidar dos doentes em 
fim de vida e família? 

 

Essa é a experiência da equipa mas sem pensar em equipa, 
como médica de família, com a sua experiência que factores 
poderiam ter levado a desistir de doentes em fim de vida? 
Como médica de família só poderia falar o tempo, portanto a 
gestão do tempo é que poderia falar porque não poderia fazer 
formação. Felizmente isso tudo foi possível, porque foi 
permitido pela ARS tirar esses dias para fazer um mestrado, 
portanto isso não aconteceu mas poderia ser um entrave. 
Como médica de família não noto tanto porque eu acho que 
eu já tava… já havia uma certa proximidade entre a minha 
pessoa e os doentes e já tava acostumada um pouco a essa 
proximidade, de visitar os doentes, de fazer domicílios… é 
claro que os paliativos abriram janelas completamente 
diferentes, vejo as pessoas hoje de uma maneira diferente… 
mas se eu tivesse alguma coisa a apontar seria simplesmente 
a gestão do tempo. Porque com a consulta com a lista de 
utentes tão grande, com a carência de médicos de família, 
não é? Essa era a única coisa que eu poderia dizer, “já não vou 
conseguir”. Porque é difícil conciliar isso com a vida familiar, a 
minha vida familiar também não poderia ser deixada de lado, 
não poderia, tenho uma filha pequena… portanto muitas 
coisas que.. só nesse sentido, outro não… 
É difícil conjugar as duas coisas ou é fácil? 
Isto é assim… hoje não é muito difícil porque como lhe disse a 
nossa equipa é formada por três médicos portanto eu estou a 
tempo inteiro em termos mentais mas em termos físicos não, 
tenho outros colegas que dividem comigo o trabalho, os dias, 
e assim é possível. Assim tem sido possível. Eu compreendo 
que deveria haver um médico em exclusivo nos paliativos, o 
que eu acho difícil é como não tem médicos de família se 
dispensarem os colegas, não pode fazer isso, ou a mim, não é? 
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tempo para fazer 
formação 
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(Empírica) 
 
 
Sobrecarga de 
trabalho /falta de 
tempo para os 
domicilios 
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Atitudes dos 
profissionais 
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Formação 

 
 
 
 
Condições 
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Factores de 
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Médico 6 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 

Descritiva/Indicadores 

Categoria 

Conceptual 

Categoria 

Conceptual 

Categoria 

Conceptual 

Domínio 

1-Como tem sido a 
sua experiência de 
cuidar de doentes 
em fim de vida? 

 

Bem.. eu agora já não tenho tantos doentes em fim de vida. Tenho 

alguns mas não tão intensamente como quando comecei a trabalhar mas 

assim em termos gerais a experiência é gratificante, cuidar em si dos 

doentes... depois tem as dificuldades que eu tenho nesse cuidado que 

tem a ver com formação, isto é, não tenho experiência formativa 

suficiente para me sentir à vontade para cuidar dessas pessoas. 

Mas quando fala em formação está a falar de dificuldades em termos de 

formação? 

Não, estou a falar de ainda não ter formação prática para cuidar destes 

doentes, portanto, tenho a formação teórica mas não tenho a formação 

prática. Toda a prática que fiz a cuidar destes doentes foi autodidáctica 

digamos assim. Aprendi a teoria e depois tentei usar essa teoria no 

cuidar destes doentes. Não tem sido fácil especialmente quando se trata 

dos cuidados espirituais, de acompanhar depois os familiares depois no 

luto... é onde eu sinto mais dificuldade em termos de formação prática… 

não vi isso acontecer. Portanto só tenho a teoria e vou tentando 

aproveitar os conhecimentos que fui adquirindo e tentar aplicá-los na 

prática, no cuidar dos doentes. Mas não é fácil, não é fácil fazer isso. 

Portanto em termos de formação o dilema que eu sinto é esse. Preciso 

de juntar a formação teórica na formação parte prática. Pelo menos para 

eu saber, sentir se estou a fazer as coisas que devo fazer, se estou a fazer 

bem, como é que as devo fazer… acho que é importante fazer isso. 

06-01-

01 

 

Gratificação pessoal 

 

Falta de formação 

prática 

 

 

 

Dificuldade em apoiar 

espiritualmente 

Dificuldade no 

acompanhamento no 

luto 

 

Necessidade de 

feedback/supervisão 

 

 

Insuficiente 

 

 

 

 

Dificuldade na 

comunicação 

 

 

 

 

Supervisão 

Relacionados com 

o desempenho 

Formação 
pessoal, prática 
 

 

 

 

Desempenho 

comunicacional 

 

 

 

Fontes de 

formação 

 

Sentimento 

Pessoal 

 

Formação 

 

 

 

Percepção do 

desempenho 

pessoal 

 

 

 

Formação 

 

Caracterização da 

experiência do 

médico 

Factores de 

influencia 

intrínsecos 

 

 

Percepção do 

desempenho 

pessoal 

 

 

 

Factores de 

influencia 

intrínsecos 



 

2-Que episódios se 

recorda que 

possam 

representar esta 

experiência? 

Tenho assim uma, duas, três talvez…situações que me possa 

lembrar. Lembro-me de um doente com carcinoma do cólon que 

teve internado num centro de saúde de (…) na unidade de 

internamento e acabou por falecer lá na unidade. Teve vários 

internamentos, entrou e saiu e depois finalmente…. no último 

internamento faleceu. Mas lembro-me que esse senhor tinha tido 

um casamento anterior do qual tinha filhos, a esposa parece-me 

que também tinha filhos de um casamento anterior, viviam em 

união de facto já há bastantes anos, tinham uma filha com 11 anos 

mas viviam em união de facto e uma das preocupações que o 

senhor revelou era exactamente não ser casado com a senhora, 

não ser oficialmente casado com a senhora com quem vivia, com a 

esposa. Estava preocupado com o facto de saber que se, no caso 

de ele falecer, tendo ele uma doença grave, sabia que a doença 

incurável, preocupava-o o facto de se ver dependente, com a 

morte a aproximar-se e de não saber se a esposa poderia ou não 

ficar com os bens que ele tinha com a reforma dele, eram umas 

pessoas de classe social baixa, portanto com muitas dificuldades, 

viviam numa casa que não era propriamente uma casa, era uma 

sala onde havia uma componente de cozinha, era uma casa com 

poucas condições, não tinha casa de banho interior, eram pessoas 

com bastantes dificuldades. Portanto e uma das preocupações 

salientadas por ele era essa, não saber como a esposa ficava, para 

cuidar da filha, se tinha ou não tinha direito a ficar com a reforma 

dele por não serem casados e também a preocupação dele era 

também essa da casa com que ela ia ficar. Porque ele teve sempre 

esperança de conseguir dar a volta e conseguir arranjar uma casa 

com mais algumas condições que aquela que tinha na altura. E nós 

envolvemos a assistente social a cuidar desse doente e 

conseguimos através da paróquia da área de residência que lhe 

fosse atribuída uma casa da paróquia para a família. Portanto a 

esposa e a filha ainda fizeram a mudança para essa casa ainda o 

senhor era vivo. Portanto conseguimos que ele sentisse e ficasse 

mais descansado em relação a isso. Uma das coisas que nós 

tínhamos posto como objectivo era que ele ainda fosse a casa ver, 

visitar, estar nessa nova casa mas ele já não quis, não se sentia 

com forças para isso e também no fim-de-semana em que isso 

estava previsto a situação degradou-se um bocado mais e ele teve 

receio e ele não quis ir. Não teve condições para ir e portanto isso 
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foi uma parte que não foi satisfeita. Em relação à outra 

preocupação dele que era do casamento e dos bens também se 

organizou com a, conseguimos com a assistente social, a assistente 

social com o apoio do padre, o padre deslocou-se ao internamento 

do centro de saúde e fez o casamento do senhor internado. 

Portanto essas duas grandes preocupações que ele tinha, 

conseguimos ultrapassa-las, digamos assim. Mas por exemplo em 

relação a essa experiência faltou-me depois conseguir… saber dele, 

ter o feedback dele, como é que ele se sentia em relação… nós 

presumíamos que se sentia bem, que ele tinha gostado e etc., mas 

não sabíamos, não tínhamos as técnicas necessárias para lhe 

perguntar, também porque provavelmente não estávamos à 

vontade para lhe perguntar, sem ser directamente, como é que se 

sente. Claro que se nós lhe perguntamos como é que se sente ele 

vai dizer que se sente bem. É aí que eu tenho dificuldade em 

manusear estas situações, digamos assim. 

Portanto essa foi uma das dificuldades. E o que é que representou 

todo aquele trabalho que a equipa fez neste caso em particular 

para vocês? 

Tudo o que nós fizemos foi pioneiro para nós. Foi o primeiro caso 

que nós tivemos e envolvemos a assistência social e que houve 

esta mobilização destas pessoas todas. Portanto para nós foi muito 

interessante, ver que conseguíamos e que não era impossível ter 

este tipo de abordagem mas também temos a noção que não foi 

impossível por ser uma situação pontual por não termos tantos 

doentes ou mais doentes nessa situação, porque se tivéssemos 

mais doentes a precisarem de.. se tivéssemos o mesmo tipo de 

atitude em simultâneo, na mesma altura, para nós era mais difícil 

para todos eles realizar esses cuidados. Porque em termos de 

tempo tínhamos o tempo muito limitado eu tinha na altura penso 

que cerca de 6 horas para tratar do internamento de 16 camas, 

depois esse tempo foi aumentando para 10 e depois para 12 horas 

mas de qualquer modo 12 h por semana para atender 16 doentes 

em diferentes aspectos para mim não foi fácil e penso que não é 

fácil e não sei se é viável. Poder cuidar desses aspectos todos dos 

vários doentes internados em tão curto espaço de tempo.   

Mas não só internados? 
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Nessa altura sim. Era só internados. 

Não havia domicílios? 

Não, havia domicílios. Mas eu trabalhava em medicina geral e 

familiar não era médica de família dos doentes internados. Ok, 

podia haver doentes meus internados também mas não era 

taxativo porque não era certo que todos os doentes que estavam 

internados tivessem médico de família, numero 1, que o médico de 

família fosse eu, portanto podiam ter outros médicos de família e 

até podiam não ter médico de família, porque nós temos doentes 

que ainda não tem médico de família. 
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2-Que episódios se 

recorda que possam 

representar esta 

experiência? 

E houve assim outras experiências que a tenham 

marcado de outra maneira?  Estou-me a lembrar de um 

outro doente que acompanhei, era um senhor com um 

carcinoma da boca, da língua, da base da língua. O 

senhor esteve internado algum tempo mas ele nunca 

quis estar internado, pedia sempre para ir para casa. Ele 

não conseguia falar porque a lesão era na língua, 

portanto era muito pouco comunicativo, conseguimos, 

ele referia que tinha dor, foi controlada a dor em 

internamento, portanto como ele não tinha outros 

cuidados, não necessitava de cuidados em 

internamento, de facto o senhor não precisava de estar 

internado e tinha uma esposa que podia cuidar dele, ele 

pediu para ir para casa e foi para casa e eu continuei a 

fazer o acompanhamento em domicilio. 

Como é que foi o acompanhamento em domicílio?Nós 

íamos, eu ia lá, portanto agendavam visitas domiciliares 

uma vez por semana e eles tinham o meu contacto de 

telefone pessoal com a indicação de que se houvesse 

alguma necessidade, urgência ou dúvida que surgisse 

fora das consultas programadas, contactavam comigo 

através do centro de saúde ou do meu telefone. Tenho a 

impressão que isso não chegou a acontecer, nunca me 

telefonaram. Portanto eu fui lá fazer os cuidados dele no 

domicílio e enquanto conseguimos que ele fizesse 

medicação per os, fez medicação per os. Mais para o fim 

passamos a fazer medicação subcutânea. Aí foi envolvida 

a equipa do apoio domiciliário e foi a equipa de 

enfermagem do apoio domiciliário que fez o ensino da 

família para fazer a medicação subcutânea e levavam a 

medicação e o material que era necessário e etc. e este 

senhor acabou por falecer em casa. Faleceu em casa. 

Apesar de nesse dia, parece-me pela descrição da família 

que o senhor fez uma convulsão, a família chamou o 

INEM e o 112, mas quando o INEM lá chegou o senhor já 

tinha falecido. Mas pronto, foi uma experiência também 

interessante porque o INEM foi, contactou-me, eles não 

podiam certificar o óbito nem verificar o óbito mas como 
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contactou comigo, eu passei o óbito e eles depois 

verificaram e eu depois passei a certidão, foi 

interessante porque nos conseguimos coordenar sem 

prejudicar ninguém, não houve confusões de… eles 

contactaram-me, pediram-me se eu podia tratar dos 

papéis, eles verificavam, eu tratava dos papéis que eles 

não podiam, não foi preciso deslocar o morto para fazer 

isso, eu não precisei de ir a casa para fazer isso, portanto 

resultou bem nesse aspecto e também para a família, 

também foi bom porque também sentiram o alivio por 

essa parte, não se sentiram pressionados por essa parte, 

não houve… porque já houve outros doentes que 

faleceram em casa em que depois tivemos problemas 

para serem reconhecidos os óbitos e para se 

acompanhar e depois a família está na situação 

traumática a viver o luto do familiar que acabou de 

falecer e depois ter que andar a tratar da burocracia 

imediata isso é constrangedor para as pessoas e para nós 

também. Esse doente também foi muito bom e 

interessante. Acompanhei esse senhor porque esse 

senhor segundo a esposa tinha sido, um homem que 

bebia muito, tinha sido um mau marido, para ela tinha 

sido um mau marido, que bebia, fumava, jogava, gastava 

o dinheiro todo na bebida, nos jogos e naquela coisa 

toda e acho que maltratava mesmo, maltratava a mulher 

e os filhos. Foi interessante perceber como que apesar 

disso ter acontecido como é que a senhora conseguiu e 

aceitou dar-lhe apoio em casa, ela e os filhos. Eles 

próprios verbalizaram que tinham sido maltratados e 

que ele tinha sido um mau marido mas não foi por isso 

que se recusaram a tratar do pai e do marido, nem a 

acompanhá-lo e tê-lo em casa até ao fim da vida dele. 

Isso foi muito interessante, a família foi tão receptiva a 

tê-lo a casa que não estávamos a espera que isso 

acontecesse, que o levava em cadeira de rodas à rua, 

levavam-no ao café onde ele costumava estar com os 

amigos a jogar, iam leva-lo a passear de carro ao fim-de-

semana, isso foi muito interessante nesse aspecto essa 

vivência desse momento. 
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3-Que factores têm 
ajudado a cuidar 
destes doentes e da 
família?  

 

Pois o que tem ajudado é mesmo o feedback que as 

famílias nos dão depois do acompanhamento destes 

doentes. Dos vários doentes que eu tenho acompanhado 

tenho tido sempre depois por parte das famílias uma 

grande satisfação, a expressão de satisfação pela 

disponibilidade que mostramos pelo cuidar do familiar 

doente, pela maneira como acompanhamos o familiar 

doente e a família, referem sempre não estavam a 

espera de encontrar aquela disponibilidade, aquela 

amabilidade e isso quando me referem que sentiram isso 

para mim é muito bom. Sinto-me bem. Sinto que eu 

consegui fazer alguma coisa por aquelas pessoas, que fiz 

a diferença, no fundo acabei por fazer a diferença. O 

próprio facto de elas me dizerem que não estavam a 

espera e referir o que sentiram, o afecto, a amabilidade, 

a disponibilidade, o próprio carinho que foi transmitido à 

família e ao doente, o facto de eu ter conseguido 

transmitir isso, para mim satisfaz-me, é bom. Porque 

apesar de não ter a tal experiência que eu referi 

anteriormente consegui fazer passar essa mensagem e 

penso que isso foi bom para o doente e aqui acaba 

também por se reflectir nas famílias e nos familiares 

cuidadores quer durante a doença quer depois no 

falecimento. Portanto é estes aspectos em que o bem-

estar criado e o feedback que vou tendo desse 

acompanhar, desse bem-estar é que me faz achar que 

vale a pena continuar a cuidar desses doentes. 

Bem-estar a que nível? 

Bem-estar neste nível, não só o controle de sintomas 

porque também o controlo de sintomas é muito 

gratificante como ninguém faz, nós sabemos que 100%, 

talvez não seja 100% mas 99, ou 99,9% dos nossos 

colegas não perde tempo para cuidar deste tipo de 

doentes. Encaminham para a consulta da dor, 

encaminham para o hospital, quando a doente vem têm 

dúvidas devolvem à consulta da dor, devolvem ao 

hospital de dia e não querem ficar próximas, não se 

querem chegar, ver quais são as dificuldades e se podem 
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fazer qualquer coisa. Nem sequer querem perder tempo 

a pensar se podem se não podem se são capazes se não 

são capazes. Pura e simplesmente afastam os doentes e 

referenciam-nos porque não querem cuidar desses 

doentes. Portanto muitos doentes que tenho 

acompanhado não têm sintomas controlados e tenho 

conseguido fazer o controle desses sintomas e isso é 

bastante satisfatório quer para os doentes quer para os 

familiares. Mas também este lado emocional da 

disponibilidade, do carinho, da amabilidade que se 

mostra e se representa para o doente também sido 

satisfatória e tem dado algum bem-estar ao doente e à 

família.  
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4-De acordo com esta 
sua experiência que 
factores poderiam ter 
levado a abandonar 
este cuidar dos doentes 
em fim de vida e 
família? 

 

Os factores que à priori se identificam logo e, poderiam 

ter levado ao abandono… é mesmo a falta de tempo. 

Portanto como os nossos chefes responsáveis não têm 

este cuidado deste tipo de doentes não tem a percepção 

do tempo que é necessário para o fazer. Portanto acham 

que o tempo necessário é mínimo… eu tenho ideia de ter 

os doentes no internamento e me dizerem “não não, 

mas para que é que tu precisas tanto tempo para o 

internamento, tu em 5 minutos vês aquilo”. Ora em 5 

minutos ver 16 doentes internados, todos, e com doença 

avançada e fim de vida, é complicado. Só ver os doentes, 

quanto mais ver os doentes e abordar os familiares, e 

tentar falar com os familiares e fazer mais qualquer coisa 

pelos doentes e familiares. Portanto factor tempo para 

cuidar dos doentes, é muito complicado. O tempo que 

me foi atribuído era muito limitado e muitas vezes o fiz 

fora de horas, sem ter horas de trabalho para o fazer e 

isso implica desgaste físico para não falar do emocional 

de estarmos a cuidar deste tipo de doentes. Obrigar-nos 

a ter o nosso horário de trabalho completo com a carga 

de assistencial que temos e depois este trabalho não ser 

reconhecido e nós termos que fazer porque nos 

sentimos na obrigação para o fazer e para isso termos de 

gastar o nosso tempo de lazer para o fazer é muito 

desgastante. 
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O outro factor é falta de informação que os nossos 

colegas têm e como não estão informados também não 

reconhecem o nosso trabalho. Portanto não sabem o 

que estamos a fazer, também não procuram saber e 

acham que aquilo que fazemos é uma coisa… não vêem, 

não percebem a importância daquilo que estamos a 

fazer. Não dão importância ao que estamos a fazer, 

desvalorizam o que estamos a fazer e são capazes de 

brincar, digamos assim, ironicamente com o que nós 

fazemos, com o trabalho que vamos fazer. Obviamente 

que apesar de ser difícil de aceitar que as pessoas não 

reconheçam o trabalho que nós fazemos, consegui, até 

agora, ultrapassar esse escamoteamento do trabalho 

pelos colegas e continuar a trabalhar mas faz-me um 

bocado de confusão que eles não tentem saber o que se 

está a fazer, o que se está a passar. E isso é, 

curiosamente, uma das coisas que me faz continuar a 

trabalhar para estes doentes, a noção de que o facto de 

eu continuar a fazer, alguma vez, alguma altura, mais 

cedo ou mais tarde, eles vão começar a perceber o que 

se está a fazer, vão começar por de alguma maneira ser 

envolvidos ou porque lhes vai tocar a eles de alguma 

maneira e então essa é uma das coisas. Eu tenho que ser 

capaz de continuar para mostrar o que se faz, para 

mostrar o que se pode fazer. Não sei se fui clara… 
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respostas às 
necessidades dos 
doentes 

Acreditar na 

utilidade do 

cuidado 

Minorar a falta de 

respostas às 

necessidades dos 

doentes 

 

Atitude dos 

profissionais 

 

 

 

 

 

Motivação 

intrínsecos 

Factores de 

influência 

extrínsecos 

 

 

 

 

Factores de 

influência 

intrínsecos  

 

 

 

 
 



Médico 7 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 
Descritiva/Indicadores 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Domínio 

1-Como tem sido 
a sua experiência 
de cuidar de 
doentes em fim de 
vida? 

 

A minha experiência tem sido boa apesar de tudo, tem sido uma 
boa experiência. Eu gosto realmente é de doentes em fim de vida. 
Ao cuidar de todo o inicio de vida o pré-inicio de vida até ao fim 
de vida e portanto não tenho tido assim muitas más experiências, 
as más experiências que tenho são má articulação de cuidados aí 
é que é o principal problema de resto não sei se quer que eu diga 
mais alguma coisa aqui. 
 

07-01-
01 
 
 
 
 
 

Experiência positiva  
 
Gratificação pessoal  
 
Prevalência das boas 
experiências 
 
 
Falta de articulação com o 
médico assistente hospitalar  

Qualidade da 
experiência 
 
 
 
 
 
 
Médico 
assistente 
hospitalar 

Apreciação 
subjectiva 
 
Relacionados com 
o desempenho 
 
 
Articulação dos 
cuidados 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Sentimento 
pessoal 
 
 

Condições 
organizacionais 

Caracterização da 
experiência do 
médico  
 
 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 

1-Como tem sido 
a sua experiência 
de cuidar de 
doentes em fim de 
vida? 

 

Positivo, o que é mais interessante são aquelas pessoas que 
querem ficar em sua casa e não precisarem de internamentos 
frequentes e tudo se resolver no ambiente natural da família e 
isso tem sido óptimo. Os negativos são os problemas da 
articulação dos cuidados que é mau e portanto quando nós 
precisamos de internamentos de curto período para estabilizar 
alguma situação ou outra é difícil de conseguir esta articulação e 
dai que muitas vezes tenha de recorrer ao internamento e ao 
hospital geral normal e isso danifica bastante o doente  

07-02-
02 
 

Conseguir manter o doente 
em casa até ao fim 
  
Falta de articulação com o 
médico assistente hospitalar  
 
 
 

Conseguir 
manter em casa 
 
Médico 
assistente 
hospitalar 

Consequências da 
intervenção 
 
Articulação dos 
cuidados 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
Condições 
organizacionais 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 

1-Como tem sido 
a sua experiência 
de cuidar de 
doentes em fim de 
vida? 

 

Neste momento o que ajuda mais é ter uma equipa de saúde 
óptima que me dá um apoio excelente, se não era 
completamente impossível e depois ter internos também a 
trabalhar comigo, também me dá assim um apoio para férias e 
para outras faltas que é importante. As pessoas começam a 
contar muito connosco e depois se nós falhamos não há uma 
estrutura que responda. Por acaso também nisso não me posso 
queixar porque a minha intersubstituição funciona muito bem 
portanto nesta área também me dá muito apoio e não interna 
compulsivamente as pessoas e por isso é mais fácil, isso são os 
factores que tem ajudado. Agora estou com alguma esperança 
que os cuidados continuados funcionem, a rede de cuidados 
continuados funcionem. Para mim, para já não está a ser assim 
muito eficaz mas tenho alguma esperança e se isso acontecer 
então ainda vai ser mais fácil. 

07-02-
03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importância do trabalho em 
equipa multidisciplinar 

  
Apoio de outros médicos 
para colmatar as ausências 
do médico de família  

Grau de empenhamento  

 
Falta de resposta às 
necessidades dos doentes na 
ausência do médico de 
família 
 
Falta de eficácia da rede de 
cuidados continuados 
Esperança na resposta da 
rede de cuidados 
continuados 

Estruturação das 
actividades/ 
trabalho de 
equipa 
 
Cobertura 
 
 
 
 
 
Cobertura 
 
 
 
Rede de 
Cuidados 
Continuados 

Estruturação dos 
cuidados a doentes 
em fim de vida 
Disponibilidade de 
cuidados médicos 
 
 
 
 
Disponibilidade de 
cuidados médicos 
 
 
Articulação dos 
cuidados 

Condições 
organizacionais 

 
 
 
 

Atitudes dos 
profissionais 

Condições 
organizacionais 
 
 
 

Factores de 
influência 
extrínsecos 
 



 
2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência? 

A maior parte dos casos que eu tenho são de cuidados continuados, 
doenças vasculares, cardiovasculares, metabólicas tenho algumas doenças 
neoplásicas mas muito poucas, mas tenho algumas. As que me lembro 
mais tenho dois casos de neoplasias gástricas cujo diagnóstico tinha sido 
feito por mim numa fase inicial, de carcinoma in situ depois com a minha 
saída para um curso de formação ela ficou abandonada à triste sorte e 
quando eu voltei ela tinha um carcinoma metastizado. Pronto foi muito 
mau mas apesar de tudo foi uma doente que consegui acompanhar até ao 
fim. Inicialmente ela não queria nada, mas depois acabou por… é um 
pouquinho como todos não é, porque no fim chamam todos pela mãe, 
então ela no fim também só queria que fosse o médico de família que a 
visitasse, era muito giro, foi muito giro. 
 

07-
02-
04 
 

Falta de resposta às 
necessidades dos 
doentes na ausência 
do médico de família 
 
Conseguir acompanhar 
a doente até ao fim 
 
Vontade de ser 
acompanhado pelo 
médico de família no 
fim da vida 
 
Experiência positiva 

 

Cobertura 
 
 
 
Acompanhar 
até ao fim 
 
 
 
 
 
 
 
Qualidade da 
experiência 

Disponibilidade 
de cuidados 
médicos 
 
 
Consequências da 
intervenção 
 
Face aos cuidados 
recebidos 
 
 
Apreciação 
subjectiva 

Condições 
organizacionais 

 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 
Atitudes e 
percepções dos 
doentes 
 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 

2-Que episódios se 
recorda que possam 
representar esta 
experiência? 

Houve também dentro das neoplasias várias, outro senhor com uma 
neoplasia gástrica que também foi acompanhado por mim até ao fim. 
Houve outros com carcinoma do cólon também que já foi para casa. 
Embora esse tenha tido vários internamentos. Esses internamentos até 
correram muito bem porque na altura o serviço de cirurgia de (…) estava 
muito receptivo e conseguiu-se contactar pelo telefone e teve 
internamentos de curto período, estabilizavam e depois devolviam o 
doente aos cuidados domiciliários nesse até correu muito bem. Houve 
ainda este aspecto da complementaridade dos cuidados, correu bem. 

07-
02-
05 
 

Conseguir acompanhar 
a doente até ao fim 
 
 
Articulação com o 
médico assistente 
hospitalar  
 
Continuidade de 
cuidados (com o 
hospital) 
 

Acompanhar 
até ao fim 
 

Médico 
assistente 
hospitalar 

Consequências da 
intervenção 
 

Articulação dos 
cuidados 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

Condições 
organizacionais 

 
 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 



 
2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência? 

Depois das doenças vasculares tive muitíssimos, esses aí é aquela 
imprevisibilidade que leva com que as pessoas resistam anos e anos, 
da última foi a (…)Dona M., aliás é engraçado porque quando eu 
tinha duas Donas Ms em cuidados domiciliários (….) a Dona M da 
Rua das (...) e a Dona M da Rua do (...). Então a Dona M da rua da 
Laranjeira quando eu a conheci ela já estava em fase terminal de 
insuficiência cardíaca (IC), estava com as terapêuticas todas 
optimizadas, já muitas vezes a enfermeira que eu tinha vinha 
assustada pois não conseguia ver as tensões, “ela está em choque 
ela não tem tensões” e eu tinha que ir lá para a tranquilizar não 
era? Eu sabia que ela não estava em choque mas era só para 
tranquilizar a minha enfermeira de família e isso porquê? Porque 
essa senhora tinha um suporte familiar fantástico tinha uma casa 
óptima, tinha um suporte familiar muitíssimo bom, fantástico 
mesmo. Ao mesmo tempo tinha a Dona M da rua do (...) que 
também tinham uma IC, quando eu a conheci ela nem ia ao centro 
de Saúde portanto ainda controlei a hipertensão a insuficiência 
cardíaca tudo e o pior é que ela também tinha DPOC. Depois no 
centro de saúde o estado dela foi-se deteriorando e eu tive de 
começar a visitá-la ao domicílio e acompanhá-la em domicílio 
também só que embora também tivesse igualmente uma família 
óptima o que tinha era uma condições de habitação péssimas. Por 
mais do que os filhos fizessem e a filha dela que vinha de casa dela 
para cuidar dela mas, não tinha condições de habitação. Então as 
infecções respiratórias sucediam-se e de facto não era possível 
pedir à família que tivesse aquela senhora em casa como ela estava 
com aquelas dificuldades respiratórias, de febre não permitia. 
Curiosamente elas vieram a falecer as duas com pouco tempo de 
intervalo. Uma, eu segui durante três anos e meio na fase terminal 
de doença cardíaca e a outra eu fui vendo deteriorar-se o estado de 
saúde da senhora e acabaram por falecer ao mesmo tempo. Esta 
segunda faleceu no hospital, numa dessas intercorrências não 
voltou. A outra senhora faleceu no domicilio sempre acompanhada 
e nós tivemos sempre uma parte muito activa aí portanto tanto da 
parte médica como enfermagem, sempre acompanhada e, mas a 
família também no caso da Dona M. das (...) a família não queria 
internamentos, não queria portanto havia sempre aquele suporte. 
“Oh Doutora internamento não, não vale a pena nos já sabemos o 
que é”, então pronto nós íamos optimizando terapêuticas aqui e ali 
aguentando mais isto e mais aquilo, ela própria também porque 
estava muito consciente sempre e conversava muito, era muito 
engraçada essa senhora e nós também íamos lá ver a ver o que 
íamos conseguir ela dizia: “Oh doutora tente, tente, pois ainda 
quero passar o natal viva.” Claro que são pessoas que se recordam 
sempre. Como uma outra senhora também em (...) que tinha quase 

07-
02-
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificuldade em prever o 
prognóstico 
 
 
 
 
 
 
 
Ansiedade dos 
enfermeiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bom apoio familiar 
 
 
Condições habitacionais 
 
 
 
 
 
Falecimento no hospital 
Morrer em casa, junto da 
família 

Experimentação com 
sucesso de uma 
abordagem 
multidisciplinar no 
tratamento do doente 
 
 
Vontade da família em 
ter o doente em casa até 
ao fim 
 

Capacidade de 
prognosticar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do 
trabalho 

 

 

 

Suporte ao 
doente 

 

 

 

 

 

 

Reacção durante o 
acompanhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições 
socioeconómicas 

 

 

Local de falecimento 

 

Áreas de 
desempenho 
 

 

 

 

 

 

Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 

 

 

Atitudes dos 
profissionais 

 
 

 

 

 

 

 

Condições 
sociofamiliares 

 
Condições 
sociofamiliares 

 
 
 
Descrição das 
circunstâncias da 
morte   
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 

 

 

Atitudes e 
percepções da 
família 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família  
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família  
 



100 anos a filha só dizia “Oh Doutora eu quero ter 100 anos eu 
quero que a minha mãe faça 100 anos!” “Bom isso tem de falar com 
o São Pedro porque não está totalmente nas minhas mãos, alguma 
coisa estará mas completamente não.” São exemplos. 

 
 
Vinculação à doente 

 

Vinculação 

 

Conhecimento 
acumulado 

 
Relação com o 
doente e a 
família 

 
Factores de 
influência 
intrínsecos 

3-Que factores 
têm ajudado a 
cuidar destes 
doentes e da 
família?  

 

O que é importante é que uma pessoa tenha conhecimentos 
técnicos suficientes não é? E se não tem que os adquira 
rapidamente, depois que não tenha medo, aí no meu caso pessoal 
fez muito bem fazer o serviço de urgência durante muito tempo, 
porque fiquei fria, não tenho medo que as pessoas morram nas 
minhas mãos, esse é um medo que eu não tenho se por acaso isso 
acontecer, acontecerá porque estão esgotadas as possibilidades 
todas de vida e portanto não havia mais nada para fazer, portanto 
esse receio não tenho e também acho que, pelo menos o que eu 
tenho ouvido é que às vezes há uma bocadinho este medo que as 
pessoas morram nos serviços, morram e eu não tenho esse tipo de 
medo nenhum, acho que é um sitio normal para as pessoas 
morrerem normal, talvez por isso não tenho receio de continuar. 

07-
03-
07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melhoria do 
desempenho através dos 
conhecimentos 
 
 
 
 
 
 
Medo de prestar 
cuidados a doentes em 
fim de vida 

 
 
Formação 
 
 
 
 
 
 
Relacionados com 
a exposição ao 
sofrimento e à 
morte 

  
 
Percepção do 
desempenho 
pessoal 

  
 
 
 
Sentimento 
pessoal 
  

 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico  
 
 
 
 

3-Que factores 
têm ajudado a 
cuidar destes 
doentes e da 
família?  

 

Claro que a família tem de ser muito bem conversada, isso eu 
lembro-me isto é como as cerejas não é uma pessoa vai-se 
lembrando não é? Uma vez tinha uma senhora terminal também em 
casa e quando eu disse ao filhos que se ela me perguntasse se tinha 
cura ou como estava o estado dela que não lhe ia mentir, nunca 
mais quiseram que eu lá fosse. Tiveram medo eu expliquei que eu 
não ia dizer coisa nenhuma mas se me perguntasse ia dizer a 
verdade não ia mentir e aí pronto houve ali um, uma certa 
agressividade da parte dos filhos que não perceberam, 
provavelmente houve ali um erro de comunicação qualquer que 
eles não entenderam muito bem o que eu queria dizer porque neste 
momento os filhos continuam inscritos na minha lista, sou eu que 
cuido deles e são mais raparigas do que rapazes e está tudo bem 
estão óptimas e com a mãe fizeram pronto, quiseram ocultar a 
situação e não quiseram dizer e pronto impediram a minha acção, 
no fundo e completamente não consegui que me aceitassem e 
pronto.  

07-
03-
08 

Boa comunicação com a 
família 
 
Receio dos familiares que 
o médico diga o 
diagnóstico ou 
prognóstico ao doente 
 
 
 
 

Qualidade da 
comunicação 
 

 

Protecção familiar 
do doente 

Desacordo  entre 
familiares e 
médico familia 

Comunicação 

 
 
 
 
 

Relação com o 
doente e a 
família 

 
 
 
Atitudes 
familiares 
 
relação familiares  
e os médicos 

Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
 
 
Caracterização da 
experiência da 
família  
 



 

4-De acordo com esta sua 
experiência que factores 
poderiam ter levado a 
abandonar este cuidar dos 
doentes em fim de vida e 
família? 

 

Se eu não tivesse disponibilidade, a minha indisponibilidade é um 
dos factores não é? Por qualquer motivo quer por motivos pessoais 
quer por motivos profissionais por exemplo se eu não tiver 
disponibilidade de tempo se não pudesse por exemplo dar o 
numero do telemóvel aos meus doentes como dou nestas ocasiões 
as pessoas contactam-me a qualquer hora a qualquer momento, 
com certeza nomearia em alguém que tivesse melhor competência 
para tratar deles não me encarregaria eu de um serviço que eu 
depois não podia levar a bom termo, portanto qualquer um desses 
seria um impedimento, também se tiver impedimentos a nível 
estruturais do centro de saúde neste momento, também nunca tive 
mas quem sabe pode acontecer sei lá que a minha enfermeira que 
trabalha comigo não esteja para ai virada ou que não tenha apoio 
de pessoal de disponibilidade de pessoal a domicílios de 
enfermagem de cuidados de enfermagem e se for o caso também 
terei de facto de abandonar e entregar a quem tenha não é? 
Porque se não aí estou a prestar uma mau serviço não é? Portanto 
aí não será bom. Comigo não estou a pensar que possa acontecer 
outra coisa. Poderá, não tenho experiência em relação a outro tipo 
de impedimentos, esses já aconteceram porque estou deslocada ou 
porque vou ser deslocada ou porque não há resposta. 

07-
04-
09 
 
 
 
 

Falta de tempo para 
cuidar dos doentes 
 
 
Disponibilidade do 
contacto de telemóvel 
pessoal do médico  
 

Falta de trabalho em 
equipa 

 
Falta de resposta às 
necessidades dos 
doentes na ausência 
do médico de família 

Sobrecarga de 
trabalho /falta de 
tempo para os 
domicílios 

Disponibilidade 
profissional 
 
 
Estruturação das 
actividades/ 
trabalho de equipa 
 
Cobertura 

Disponibilidade de 
cuidados médicos 
 
 
 
 
 
 
Estruturação dos 
cuidados a doentes 
em fim de vida 
 
Disponibilidade de 
cuidados médicos 
 

Condições 
organizacionais 

 

Factores de 
influência 
extrínsecos 
 
 

 



Médico 8 

Pergunta Unidade de Análise (texto) Código Categoria 
Descritiva/Indicadores 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Categoria 
Conceptual 

Domínio 

1-Como tem sido a 
sua experiência de 
cuidar de doentes 
em fim de vida? 

 

Tem sido boa. Tem sido gratificante. Sobretudo aquilo que se 
salienta no contacto com estes doentes é a sensação de que se 
faz algo. Algo um pouco mais do que aquilo que a maior parte 
dos doentes estão habituados no que é nossa actividade. De 
qualquer forma é uma experiência também com muitas 
limitações porque nós no fundo como não temos um apoio 
integrado, mesmo com outros profissionais, não temos uma 
actividade que seja muito estruturada aqui, isso acaba por nos 
criar muitas dificuldades e ficamos com a sensação que apenas 
temos uma intervenção muito pontual. No fundo acaba por ser 
isso. Por um lado é apelativo no sentido em que sentimos que 
podemos fazer algo mais mas por outro lado também mostra-
nos as limitações que nós temos no sentido de termos uma 
intervenção eficaz. E dá-nos muitas vezes a sensação que só 
intervimos de uma forma muito pontual e em situações 
pontuais. 

08-01-
01 
 

Gratificação pessoal  
 
 
Sensação de utilidade 
 
 
 
Prestar mais que do que os 
cuidados a que os doentes 
estão habituados 
 
Muitas limitações 
 
Falta de apoio integrado 
 
Falta de estruturação das 
actividades 
 
Intervenções pontuais pela 
falta de resposta estruturada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização do 
trabalho 
 
Estruturação das 
actividades/ 
trabalho de 
equipa 
Organização do 
trabalho 

Percepção de 
desempenho 
 
Acreditar na 
utilidade do 
cuidado 
 
 
 
 
 
 
Áreas de 
desempenho 
 
 
 
 
 
Áreas de 
desempenho 

Sentimento 
Pessoal 
 
Motivação 
 

 
Apreciação 
subjectiva 
 

 

Condições 
organizacionais 

  
 
 
 
Percepção de 
desempenho 
pessoal 
 
 

Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influência 
intrínsecos 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 
 
Factores de 
influencia 
extrínsecos 
 
 
 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
 

2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência? 

Aqueles que nos marcam mais se calhar são os doentes 
oncológicos, no fundo pela intensidade de sintomas que 
acompanham muitas vezes estas fases no final de vida do 
doente oncológico. Sobretudo em relação à dor, tantas vezes 
que é subvalorizado ou subtratado e depois o contexto todo 
que envolve estas situações quer em termos do sofrimento do 
próprio doente, o sofrimento físico, mas também o sofrimento 
das próprias famílias que se vêem envolvidas no processo e que 
é muito penoso. E os episódios que realmente mais me 
marcaram foram casos de doença oncológica já avançada e 
realmente de uma complexidade em termos de abordagem e 
que de alguma forma também, pelo menos na área onde eu 
trabalho, sentia que os doentes não tinham grande apoio. 

08-02-
02 
 

Afectado pela intensidade 
dos sintomas dos doentes 
oncológicos 
 
Desvalorização e 
subtratamento da dor pelos 
médicos 
 
Sofrimento físico 

 
 Sofrimento das famílias 
 
Elevada complexidade dos 
problemas 
 
Falta de apoio aos doentes 
oncológicos 

Impacto 
emocional 

 

Dos sintomas 

 

 

 

 

 

 

Apoio aos 
doentes 

Impacto pessoal 
do sofrimento dos 
doentes 

 

Desvalorização 

 

Estado físico 

Reacção emocional 
à experiência 

 

Estruturação dos 
cuidados a 
doentes em fim de 
vida 

Motivação 
 
 
 
Atitudes dos 
profissionais 
Estado do doente 

Estado do doente 

Atitudes e 
percepções da 
família 

Apreciação 
subjectiva 

Condições 
organizacionais 

Factores de 
influência 
intrínsecos 
 
Factores de 
influência 
extrínsecos  
 
Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
 
Caracterização da 
experiência do 
médico 
Factores de 
influencia 
extrínsecos 



Lembro-me de um senhor à uns 2 anos sensivelmente com um 
carcinoma gástrico que tinha sido operado num hospital aqui do 
Porto e tinha dores intensas e eu recordo-me que ele vinha a 
minha consulta e tinha as queixas inicialmente, aquelas queixas 
e eu tentava fazer um esquema estruturado de controle de dor 
de analgesia e sempre que o doente ia à consulta do controle 
hospitalar o colega passava-lhe para uma indometacina 
injectável. Então o doente vinha ter comigo e dizia que tinha 
sido colocado numa indometacina injectável… eu as vezes 
realmente pensava que num… os doentes vêem-se realmente 
um bocado aflitos no sentido em que não existe um apoio 
estruturado e no fundo era um bocado isso. 

08-02-
03 

Sofrimento físico 

  
 
Falta de articulação com o 
médico assistente hospitalar 
 
Falta de apoio estruturado 
para aliviar o sofrimento dos 
doentes 
 

 
 
 
 
Médico 
assistente 
hospitalar 
Estruturação das 
actividades/ 
trabalho de 
equipa 

Estado físico 
 
 
 
Articulação dos 
cuidados 
 
Estruturação dos 
cuidados a 
doentes em fim de 
vida 

Estado do doente 

  
 
Condições 
organizacionais 

 
 
 

Caracterização da 
experiência do 
doente e família 
 
Factores de 
influência 
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2-Que episódios se 
recorda que 
possam 
representar esta 
experiência? 

Recordo-me também de outro doente, um doente com 
carcinoma da faringe com um sofrimento horrível ia lá várias 
vezes ao domicilio, a família via-se também a braços com aquele 
panorama tão difícil de controlar… mas basicamente é isso, se 
calhar o que me chama mais a atenção é o sofrimento dos 
doentes que não estavam a ter, pelo menos há alguns anos, o 
panorama entretanto vai mudando, mas não estavam a ter um 
atendimento que fosse estruturado e por outro lado a família 
não tinha um apoio e suporte que fosse de alguma forma eficaz 
ou dirigida à realidade daquelas pessoas e lhes desse resposta 
às dificuldades. 
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 Na primeira questão referiu gratificação. Houve assim algum 
caso que recorde que ilustre essa gratificação? 
Sim sim.. eu assumo, pronto, o meu pai foi doente oncológico e 
acabou por falecer dessa situação e eu recordo-me quando foi 
feito o diagnóstico e ele tinha um tumor da pleura e passou do 
serviço pneumologia para o serviço de oncologia e na altura eu 
servi um pouco de ponte entre ele e os próprios serviços no 
sentido de acompanhar todo o tratamento, toda a orientação 
em termos de analgésicos etc e portanto se calhar também foi 
um dos casos que me marcou. Que me deixou mais 
sensibilizado para esta área. Penso que há alguns casos ao longo 
da minha vida profissional que já tem alguns anos e que 
realmente me tem chamado assim atenção mas se calhar 
nenhum assim particularmente até pelo próprio dramatismo da 
situação…era um familiar. 
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2-Que episódios se 
recorda que 
possam representar 
esta experiência? 

No fundo é o contexto em que estas situações se passam e nos 
fazem ver que existe muito pouca resposta estruturada pelo menos 
na área onde eu trabalho, na zona onde eu trabalho. Uma resposta 
pouco estruturada que vai dando a estes doentes intervenções que 
são pontuais e no fundo é o que eu também fiz mas que me deu a 
noção de ter necessidade de estruturar algo mais. 
E que tipo de respostas são essas? 
Respostas estruturadas... é a envolvência de muitos profissionais, a 
envolvência de equipas que nos permitam dar respostas, porque 
realmente as necessidades de doentes em fases terminais são 
tantas não é, muitas vezes, nem sempre, mas cada vez mais são, 
porque as famílias hoje em dia também são um bocado 
desagregadas, muita vezes isso atinge também mais os doentes em 
fase de vida mais avançada e às vezes que até vivem isoladamente 
e assim… as necessidades destas pessoas vão sendo cada vez mais 
e muitas vezes estão numa fase da vida mais fragilizada com 
algumas dificuldades económicas, mesmo outros aspectos até 
mesmo de apoios sociais e etc… e aquilo que se vê, mesmo hoje 
em dia, é que se vai tentando dar uma resposta um pouco 
episódica, quer dizer, se calhar a assistente social até pode 
aperceber-se do caso, estudar o caso, tentar fazer alguma coisa, a 
psicóloga está sempre tão assoberbada de trabalho que também 
tem muita dificuldade, nós próprios também na nossa pratica 
clínica estamos tão ocupados com muitos outros casos que se 
calhar não mereciam tanta atenção e estes doentes que mereciam 
uma atenção especifica, muito própria, muito intensa, acabam por 
ficar penalizados por todo este contexto que não é um contexto 
muito organizado. Embora se calhar os profissionais até existam, 
existe o médico, enfermeiro, assistente social, existe a psicóloga 
etc., mas o trabalho em equipa, o trabalho em conjunto, a 
estruturação de todas estas intervenções não existe. 
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3-Que factores 
têm ajudado a 
cuidar destes 
doentes e da 
família?  

 

É a gratificação que a gente tem no fundo pela nossa pequena 
intervenção. É a gente sentir que em cada visita que a gente faz a família 
fica mais tranquila, fica mais agradecida, porque se calhar sente que há 
alguém que também está preocupada com a situação, é o pequeno alivio 
de uma dor que existe que incomoda e a gente consegue pelo menos 
minorar, é no fundo tudo isto… é o sentir de uma forma mais intensa do 
cuidar. Os doentes quando se encontram nestas fases há muitas coisas 
que são reequacionadas e mesmo a própria percepção das necessidades 
dos doentes, a percepção dos cuidados que lhe são prestados etc., 
transforma-se, modifica-se. Essas pessoas valorizam algumas coisas. E 
para nós também é gratificante saber que às vezes só uma palavra só uma 
pequena intervenção, só uma visita já tem… é muito positivo. Não é nada 
estruturado mas é positivo, eu recordo-me que desde que fiz a pós-
graduação, tenho vários doentes oncológicos na minha lista, realmente 
falo para elas de uma forma diferente, sobretudo mulheres, tenho uma 
perspectiva diferente das necessidades, das dificuldades, da própria 
percepção que os doentes tem da sua saúde, estou mais sensibilizado 
para esta situação. Isso também me sensibiliza para que se calhar se devia 
investir um pouco mais nisto. Devia ser protagonista inserido num 
contexto diferente. 
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4-De acordo com esta sua 
experiência que factores 
poderiam ter levado a 
abandonar este cuidar dos 
doentes em fim de vida e 
família? 

 

É sobretudo as dificuldades que temos em gerir esses cuidados na 
nossa actividade do dia a dia. Este cuidar também é algo que nos leva 
um tempo que na nossa actividade do dia a dia é muito difícil. Nós 
temos uma actividade muito preenchida com tudo e mais alguma 
coisa e esta intervenção junto destes doentes tem que ser uma 
intervenção que não se compadece com agendas que nós temos às 
vezes completamente sobrelotadas com as tarefas e coisas que temos 
que fazer. É sobretudo isto, o enquadramento deste apoio na nossa 
actividade do dia a dia acaba por ser muito difícil e penoso, porque 
também é um pouco isto, nós quando assumimos o compromisso de 
prestar alguns cuidados a estes doentes temos que estar disponíveis a 
partir desse momento. E quando assumimos essa disponibilidade 
depois torna-se muito complicado fazer a gestão disto com o resto. As 
agendas são sobrelotadas e as necessidades destes doentes não se 
compadecem com agendas sobrelotadas. Tem que existir 
disponibilidade e essa disponibilidade por vezes é complicada de 
arranjar. Eu penso que a principal dificuldade é articular estes 
cuidados a estes doentes com o resto da nossa actividade. 
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