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Resumo 

 

Os Cuidados Paliativos são considerados como fundamentais e 

identificados como uma área prioritária de intervenção. No entanto, a maioria 

dos doentes que carecem destes cuidados encontra-se internada em unidades 

hospitalares, nomeadamente em enfermarias de agudos, cujos cuidados 

prestados são essencialmente com vista à cura. 

A investigação realizada tem como objectivo principal: conhecer a 

realidade do doente em fase paliativa, internado num Serviço de Medicina do 

Hospital de Santa Maria. 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, 

em que foram realizadas trinta e duas entrevistas, áudio gravadas, a 

enfermeiros a exercerem funções nos Serviços de Medicina do Hospital de 

Santa Maria. A análise dos dados obtidos nas entrevistas foi efectuada 

recorrendo ao Modelo de Análise de Conteúdo proposto por Laurence Bardin. 

Através da análise de conteúdo surgiram doze categorias, que deram 

resposta aos objectivos traçados: Cuidar quando a cura não existe; Cuidar no 

processo de morte; Cuidados globais à pessoa doente; Cuidar holístico; 

Controlo sintomático; Comunicação; Trabalho em Equipa; Ambiente 

Terapêutico, Vulnerabilidade da Equipa de Enfermagem; Contributos da Equipa 

Intrahospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos; Estratégias para a melhoria 

da qualidade dos cuidados prestados pela Equipa Intrahospitalar e Estratégias 

para a melhoria da qualidade dos Cuidados Paliativos. 

Salientam-se como principais conclusões o facto de os enfermeiros 

reconhecerem que a maioria dos doentes internados nas enfermarias 
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necessitam de Cuidados Paliativos. No entanto ainda existem muitas barreiras 

que dificultam a implementação dos mesmos, nomeadamente a fraca 

sensibilização da equipa médica para estes cuidados. 

A Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos é considerada como 

uma mais valia, contribuindo de forma positiva para uma melhoria dos cuidados 

de enfermagem, sendo que deverá apostar mais na formação aos enfermeiros 

dos serviços. 

 Embora já existam vários recursos favoráveis para a prestação de 

Cuidados Paliativos no Hospital de Santa Maria, a construção de uma Unidade 

será imprescindível para a melhoria destes cuidados. 
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Abstract 

 

Palliative care is regarded as fundamental and identified as a priority 

area for intervention. However, most patients who need such care are admitted 

to hospital units, particularly in acute wards, whose care is provided almost 

exclusively for healing. 

The main objective of this research is: to know the reality of the patient in 

palliative phase, in a Medicine Service, in Hospital de Santa Maria. 

 It is a descriptive exploratory study of qualitative approach, in which they 

were held thirty-two interviews, audio recorded, to nurses that carry out duties 

at the Department of Medicine, Hospital de Santa Maria. The analysis of data 

obtained from interviews was carried out using the Content Analysis Model 

proposed by Laurence Bardin. 

 Through content analysis emerged twelve categories, which respond to 

the goals set: to care when a cure does not exist; care in the dying process 

global care to the sick person; holistic care; symptom control; communication; 

teamwork; therapeutic environment; vulnerability of the nursing team; 

contribution from In-hospital Team of Support in Palliative Care; strategies for 

improving the quality of care provided by the In-hospital Team of Support in 

Palliative Care; strategies to improve the quality of palliative care. 

It is emphasized as the main conclusions, the fact that nurses recognize 

that the majority of patients hospitalized need palliative care. However there are 

still many barriers to implementing them, including low awareness of the 

medical team for this care.  
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Team-hospital palliative care is considered an added value, contributing 

positively to the improvement of nursing care, and should focus more in the 

ward nurses formation. 

Although there are many favorable resources for the provision of 

Palliative Care at the Hospital de Santa Maria, the construction of a unit will be 

essential to the improvement of those cares. 
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Introdução 

 

Todo o ser humano anseia viver sem sofrimento, contudo assistimos 

diariamente a uma persistência de vida “sem qualidade” e artificialmente mantida. 

Muitos profissionais de saúde agem como se os doentes tivessem que ser mantidos 

vivos a qualquer custo, condenando-os a grande sofrimento através da obstinação 

terapêutica, decorrente de uma incapacidade em aceitar a morte dos seus doentes. 

 O presente trabalho de investigação insere-se no âmbito de tese de Mestrado 

do V Mestrado em Cuidados Paliativos, da Faculdade de Medicina de Lisboa com 

vista à realização da dissertação para obtenção de grau de Mestre em Cuidados 

Paliativos. 

 A opção pelo Mestrado em Cuidados Paliativos prende-se essencialmente 

com o facto de lidarmos diariamente com o encarniçamento terapêutico, com o uso 

de terapêuticas fúteis em determinados doentes, aumentando-lhes apenas o seu 

sofrimento, em que a morte é um processo natural da vida. Tendo como única 

certeza na vida, que um dia morreremos, porquê a dificuldade em aceitar a morte 

quando ela é inevitável? 

 Trabalhar num Serviço de Medicina permitiu-nos constatar que apenas existe 

um investimento com vista à cura e quando essa cura já não é possível o que 

comummente se ouve é “já não há mais nada a fazer”. Estas palavras são duras de 

ouvir mas é a realidade que existe na grande maioria dos nossos Hospitais. 

 Para muitos profissionais de saúde, nomeadamente médicos, o importante é 

curar e esquecem-se muitas vezes que a morte é inevitável e, que ainda há muito a 

fazer, começando pelo alívio dos sintomas, que actualmente temos ao nosso dispor 
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uma enorme diversidade de terapêuticas. Contudo, são necessários conhecimentos, 

formação e essencialmente “bom senso” para ajudar os nossos doentes e suas 

famílias nesta última etapa das suas vidas. 

 É de realçar que os Cuidados Paliativos não são cuidados exclusivamente 

para doentes terminais. São cuidados que se podem iniciar numa fase bastante 

anterior à morte, de forma a minorar o sofrimento do doente/ família e proporcionar-

lhes uma qualidade de vida até ao fim da mesma. 

 Embora, actualmente os Cuidados Paliativos, considerada uma área 

prioritária de intervenção, estes ainda não são prestados na sua plenitude. As 

unidades que existem em Portugal são escassas para o número de pessoas que 

delas necessitam e o número de profissionais de saúde com formação nesta área 

também é muito diminuto, constatando-se que muitos destes doentes se encontram 

internados em contexto hospitalar. Esta situação evidencia-se, tornando-se então 

como o problema de investigação conhecer como estes cuidados são prestados. 

 O enfermeiro é o profissional de saúde que mais tempo permanece junto dos 

doentes e famílias e a este é incumbido um papel activo e indiscutível na 

identificação de doentes em que a cura já não subsiste e, no acompanhamento 

adequado dos mesmos durante o processo de paliação. 

 Desta forma torna-se pertinente investigar o papel do enfermeiro na prestação 

de cuidados à pessoa/família que enfrenta problemas decorrentes de uma doença 

incurável e/ou grave e com prognóstico limitado, internada no Hospital de Santa 

Maria. 

Os enfermeiros têm um papel fundamental no desenvolvimento dos cuidados 

paliativos. Cicely Saunders afirma “no centro de todo este trabalho estão certamente 
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os enfermeiros que transmitem aos doentes um grande sentimento de conforto e de 

estabilidade”. (citado por SFAP, 1999:IX)41 

 A todas as equipas de Cuidados Paliativos é-lhes exigido formação na área e, 

quando estas são criadas a grande maioria dos seus elementos tem a formação 

exigida, quer a nível básico ou intermédio/ avançado. 

 No entanto, a grande maioria dos nossos doentes paliativos não têm a 

possibilidade de serem seguidos por estas equipas ou unidades específicas e por 

vezes encontram-se internados em unidades hospitalares, nomeadamente em 

enfermarias de agudos em que a intervenção que lhes é feita em tudo gira para a 

cura. Será que os enfermeiros que exercem nestas instituições têm uma visibilidade 

para esta problemática? 

 Consideramos que os doentes que se encontram na fase paliativa são 

doentes que já não têm perspectiva de cura e, que nesta fase e, no contexto do 

estudo são prestadas acções paliativas aos mesmos. Segundo Müeller Busch 

(2004)20 existem quatro fases da prestação de cuidados paliativos: fase reabilitativa, 

fase pré-terminal, fase terminal e fase final, sendo que no presente estudo a fase 

paliativa engloba qualquer uma destas fases. 

 Surgem então as questões de investigação deste estudo: 

� Será o enfermeiro capaz de reconhecer quais os doentes que carecem de 

Cuidados Paliativos? 

� Será que os enfermeiros têm dificuldades em prestar cuidados em doentes 

em fase paliativa? Quais serão? 

� Que factores podem ser considerados como barreiras para a prática de 

Cuidados Paliativos? 
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Durante muito tempo achou-se que os Cuidados Paliativos não necessitavam 

de exigência técnica e que viviam de compaixão e de apoio moral. Contudo, 

actualmente sabe-se que isso não passa de um mito, que para muitos ainda 

permanece. Em Cuidados Paliativos o rigor técnico e os conhecimentos 

científicos são indispensáveis. 

Alguns pontos essenciais em todo o suporte das relações interpessoais, tais 

como, a disponibilidade, a comunicação, a coerência e a verdade são renegados 

pela mecanização que o quotidiano hospitalar se transforma. 

“É imprescindível que o enfermeiro abandone o modelo biomédico de cuidar 

em saúde, ou seja, que o seu foco de atenção não seja o órgão doente mas veja 

o doente paliativo como um todo (-)” (Cerqueira, 2005:58)9  

A experiência de cada enfermeiro e a forma como este vivencia toda esta 

situação é a melhor forma para dar resposta aos objectivos traçados: 

� Conhecer a realidade do doente em fase paliativa, internado num Serviço 

de Medicina do Hospital de Santa Maria, segundo a visão dos enfermeiros 

(objectivo geral); 

� Definir o significado dos Cuidados Paliativos para os enfermeiros que 

prestam cuidados ao doente em fase paliativa; 

� Averiguar qual o papel do enfermeiro no cuidar do doente em fase 

paliativa; 

� Identificar os factores interferentes no cuidar do doente em fase paliativa; 

� Conhecer em que medida a Equipa Intrahospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos contribui para uma melhoria dos Cuidados de 

Enfermagem (objectivos específicos). 
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Desta forma, foram realizadas entrevistas áudio-gravadas a enfermeiros a 

exercerem funções nos 8 Serviços de Medicina do Hospital de Santa Maria, 4 

enfermeiros por cada Serviço, o que perfaz uma amostra populacional de 32 

participantes. 

Optámos por uma investigação de carácter qualitativo, exploratório e 

descritivo. Para a análise das entrevistas procedeu-se à utilização do Modelo de 

Análise de Conteúdo segundo a perspectiva de Laurence Bardin. O tipo de 

amostragem é não probabilístico intencional. 

Quanto à estruturação do trabalho optámos por primeiramente proceder a um 

enquadramento teórico sobre Cuidados Paliativos, seguidamente descrevemos a 

metodologia utilizada no estudo, a apresentação dos resultados e sua discussão 

e por fim as conclusões. 

Esta estruturação teve como base o regulamento interno da 5ª edição do 

Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina de Lisboa. 
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1 – Enquadramento Teórico 

 

 Os temas abordados no presente capítulo surgiram pela revisão metódica e 

organizada da literatura actual existente e da análise crítica que se considera 

pertinente para uma melhor compreensão do presente trabalho de investigação. 

 Neste sentido, de acordo com a temática em estudo e os objectivos 

delineados para o mesmo optámos pela clarificação dos seguintes conceitos: 

Cuidar, Enfermagem, Movimento Moderno dos Cuidados Paliativos, Filosofia dos 

Cuidados Paliativos, Cuidados Paliativos em Portugal e Equipa de Suporte 

Intrahospitalar de Cuidados Paliativos do Hospital de Santa Maria. 

Desta forma, este capítulo encontra-se subdividido em subcapítulos onde se 

encontram clarificados os diferentes conceitos. 

 

1.1 - O Cuidar e a Enfermagem 

 

 O cuidar, actualmente apresenta-se como um ideal moral da enfermagem.46 

Possui várias dimensões e pode ser visualizado por muitas perspectivas. 

 O conceito de cuidar não deve ser limitado a uma única definição “(-) é algo 

que se vai aprendendo, dando-lhe cada um dos jogos relacionais, que se 

estabelecem entre o enfermeiro e o utente uma forma diferente na medida em que 

nenhuma relação é igual à outra, o que acontece mesmo quando os actores se 

mantêm mas os palcos são diferentes.” (Baltar & Bensunsan 1998: 24/25)4 
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 De acordo com diversos autores e suas definições sobre o cuidar, este 

conceito encontra-se intimamente relacionado com “prestar atenção a alguém” numa 

relação de ajuda sendo a “pessoa” o centro de atenção de quem cuida.11, 22, 23, 35 

 Assim, sendo o objecto do cuidar, a pessoa, este deve ser assumido como 

uma prática requerente de inúmeros saberes, conhecimentos e valores atendendo 

sempre àquele de quem se cuida, às suas necessidades e respeito pela sua 

autonomia. Todos os profissionais de saúde que lidam com pessoas, quer sejam 

médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, dietistas, psicólogos, enfermeiros e 

etc., devem ter como dever na sua conduta profissional o cuidar.  

 Muitas vezes emprega-se o termo cuidar e tratar com o mesmo significado, 

contudo cuidar e tratar são duas atitudes distintas. 

 A orientação para o tratar apresenta uma orientação atendendo ao modelo 

biomédico, o que deste modo, está relacionado com procedimentos terapêuticos e 

técnicos, tendo em vista a cura. É uma visão centrada sobretudo na doença, “(-) o 

utente é visto como um conjunto de órgãos que podem adoecer e, quando isso 

acontece, prevalece uma intervenção isolada com vista à cura, desvalorizando a 

globalidade da pessoa” (Ribeiro, 1995:14)38, existindo uma divisão da pessoa em 

corpo e mente, a chamada dicotomia mente-corpo. 

 Por outro lado, a orientação para o cuidar é uma orientação mais holística. 

Embora atenda à cura, quando esta é possível, de igual forma atende a pessoa na 

sua globalidade, visando o seu bem-estar. “Apela para uma acção centrada no 

utente como sujeito dos cuidados, para os aspectos relacionais e abrange a pessoa 

e o seu ambiente.” (Ribeiro, 1995:14)38 
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Foi após a Guerra da Crimeia (1854) que se inicia a época da enfermagem 

moderna, tendo sido atribuído o título de fundadora a Florence Nightingale. Até esta 

data as pessoas doentes eram tratadas por religiosas. 

No entanto, como nos dizem Sorensen & Luckman (1998:6)42 “A enfermagem 

tem sido praticada desde o início da história do Homem, a partir do momento em 

que a primeira pessoa cuidou de outra doente ou ferida.” 

Florence Nightingale defendia uma filosofia de enfermagem holística, que 

incluía cuidados globais. “(-) dizia que as enfermeiras deviam cuidar da pessoa no 

seu todo, e não apenas na doença, o que significava que a enfermeira deveria ter 

em conta a pessoa e o seu ambiente.(-). Ela não queria uma enfermeira que 

entendesse a pessoa somente como “a fractura”, a “ferida de bala” ou a “febre” mas 

antes, como um ser humano com uma doença.” (Sorensen & Luckman, 1998:7)42  

Ao longo dos tempos a enfermagem tem vindo a sofrer constantes mudanças, 

quer a nível do seu significado, quer da sua estrutura. Estas mudanças ocorreram 

principalmente desde o início do século XX, ao acompanhar todo um conjunto de 

alterações no contexto do desenvolvimento das ciências. Estas mudanças 

resultaram em modelos conceptuais de enfermagem contemporâneos que realçam o 

conceito de cuidar.  

De acordo com Hesbeen (2000:37)22 “Cuidar é uma arte, é a arte do 

terapeuta, aquele que consegue combinar elementos de conhecimento, de destreza, 

de saber ser, de intuição, que lhe vão permitir ajudar alguém, na sua situação 

singular.”   
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Jean Watson apresentou a enfermagem como uma ciência humana 

tradicional, a qual denominou como “Ciência do Cuidar”. A autora considera a 

enfermagem como uma ciência e uma arte.46 

 Na verdade, a enfermagem é de facto uma ciência e uma arte. Ciência 

porque o exercício da profissão baseia-se num corpo de conhecimentos e é uma 

arte, uma vez que envolve um conjunto vastíssimo de habilidades visíveis no seu 

exercício.  

A equipa de enfermagem, inserida numa equipa multidisciplinar, assume um 

papel de extrema importância relativamente às necessidades (físicas, psicológicas, 

espirituais<) que o doente e a sua família apresentam. Por um lado, porque é este 

que permanece durante um período de tempo mais longo junto do doente/ família e, 

por outro porque presta cuidados de uma forma mais directa, o que lhe permite 

conhecer melhor o doente/ família, mantendo uma relação mais íntima com os 

mesmos. 

A prática de enfermagem não se cinge à execução de técnicas. Toda a arte 

do cuidar implica uma relação interpessoal, que inclui os aspectos emocionais, 

culturais e espirituais do doente/ família. A actuação da equipa de enfermagem 

pretende dar resposta às diversas necessidades dos doentes/ famílias.  

“Os cuidados paliativos, no centro da natureza do cuidado de enfermagem, 

representam simultaneamente todo o simbolismo do verbo cuidar e toda a riqueza 

de uma abordagem humanista onde cuidar encontra todo o seu sentido.” (SPAF, 

1999:XVIII)41 
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1.2 – Cuidados Paliativos 

 

 De forma a contextualizar os Cuidados Paliativos abordaremos diferentes 

aspectos que nos parecem pertinentes para o referido efeito, sendo eles: o 

movimento moderno dos Cuidados Paliativos, a sua filosofia e os Cuidados 

Paliativos em Portugal: estado de arte. 

 

1.2.1 – O Movimento Moderno dos Cuidados Paliativos 

 

 Ao longo do século XX, nomeadamente na segunda metade, os avanços da 

Medicina foram inúmeros, quer pelo desenvolvimento de medicamentos, técnicas e 

dispositivos com fim à cura ou a prolongar a vida. Sem dúvida, que este progresso 

foi muito importante para a saúde das populações, no entanto surgiram alguns 

problemas resultantes do seu uso inadequado, excessivo e até indesejado.21 

 Com o avanço constante da Medicina e das novas tecnologias a esperança 

de vida tem aumentado o que resulta num envelhecimento da população. 

Actualmente, as pessoas morrem cada vez mais tarde e na grande maioria 

resultante de uma doença crónica evolutiva. 

 A par com o avanço da Medicina, a redução do número de famílias alargadas, 

a industrialização e a entrada da mulher no mercado de trabalho são factores 

condicionantes para o apoio dos doentes com doenças crónicas prolongadas. 

Anteriormente cuidados em casa passaram a recorrer cada vez mais às instituições 

hospitalares, que, cada vez mais se centram na cura da doença e não na atenção 

aos sintomas e seu alívio.33 
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 Com todo este progresso, os objectivos da Medicina passaram a ser curar ou 

prolongar a vida. Todavia, estes objectivos não esgotam as necessidades da pessoa 

doente. 

 Assim, a morte passou a ser encarada por muitos profissionais de saúde 

como um fracasso. A parte humanizante encontra-se descuidada e a preocupação é 

manter a vida a todo o custo. 

 De forma a combater esta desumanização a nível dos cuidados de saúde 

surge em 1967, na Inglaterra, o Movimento Moderno de Cuidados Paliativos liderado 

por Cicely Saunders e, um pouco mais tarde, Elisabeth kübler-Ross nos EUA. 

 Embora os Cuidados Paliativos tenham começado em Londres, na década de 

60, a história da medicina paliativa é tão antiga como a história da Medicina; uma 

vez que ao longo da história médicos e enfermeiros permaneciam junto dos doentes 

no processo de doença e sofrimento, especialmente quando curar não era 

possível.12 

 Cicely Saunders fundou o primeiro hospice em 1967, em Londres, o St. 

Christopher´s Hospice de forma a proporcionar aos doentes terminais uma qualidade 

de vida condigna até aos seus últimos dias. Sob uma visão holística da pessoa 

humana e cuidados integrados, ensino e pesquisa clínica.27 

 Cicely Saunders nasce a 22 de Julho em 1918, em Inglaterra, enfermeira de 

profissão de base vê-se obrigada a desistir da sua profissão por problemas de 

saúde, no entanto mantém-se a trabalhar com doentes em fim de vida como 

assistente social. Foi durante 7 anos enfermeira voluntária no Saint Luke´s Hospital, 

instituição dedicada a doentes em fim de vida. Em 1957 forma-se em Medicina. Os 
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anos seguintes e até 1965 o seu trabalho é dedicado a doentes em fim de vida e 

publica vários artigos sobre esta temática.27 

 Também se deve a Cicely Saunders o conceito de “dor total” pela experiência 

vivida junto dos seus doentes. Este conceito realça que a dor não é apenas física e 

que deve ser tratada em todas as suas vertentes, quer física, psicológica, espiritual e 

social. A mesma autora referia-se à dor e ao sofrimento dos doentes terminais como 

dor total e sofrimento total. A dor e o sofrimento são experiências multidimensionais 

e só podem ser aliviadas de forma eficaz abordando todas as suas dimensões.12  

 Com a criação do St. Christopher´s Hospice, Cicely Saunders introduz uma 

filosofia realista de aliviar os sintomas e, deste modo, o sofrimento de forma a 

possibilitar uma melhor adaptação por parte do doente e família à fase terminal e, 

consequentemente, uma morte mais digna. Esta filosofia dos cuidados, que tinha 

como particularidade envolver profissionais de diferentes formações e integrar o 

suporte dos familiares/ doentes em todo o processo, alargou-se a outros hospitais 

conduzindo o movimento dos Cuidados Paliativos a implementar-se rapidamente 

nos Estados Unidos da América, no Canadá e só mais tarde no resto da Europa. Em 

1988 foi criada a Associação Europeia dos Cuidados Paliativos (EAPC), marcando o 

alargamento deste movimento à Europa. 

 

1.2.2 – Filosofia dos Cuidados Paliativos 

 

 Os Cuidados Paliativos iniciaram-se na década de 60 como resposta ao 

tratamento inadequado do sofrimento físico e psicossocial de doentes e familiares no 

final da vida. 
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 O termo paliativo deriva do latino pallium, que significa manto, capa. Esta 

etimologia aponta para a essência dos cuidados paliativos: aliviar os efeitos das 

doenças incuráveis, ou prover um manto para aquecer aqueles que passam frio, 

uma vez que já não podem ser ajudados pela medicina curativa. Contudo, 

actualmente os cuidados paliativos vão muito além do controlo de sintomas, 

procurando integrar nos cuidados ao doente/família aspectos fisiológicos, 

psicológicos e espirituais.45 

 Os cuidados paliativos assentam sobre os cuidados prestados por uma 

equipa multidisciplinar ao doente e sua família numa fase em que o doente já não 

responde aos tratamentos curativos. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu pela primeira vez, em 1990, 

os cuidados paliativos como “cuidados activos, totais, prestados a doentes que não 

respondem a tratamentos curativos, com o grande objectivo de controlo da dor e de 

outros sintomas, dos problemas psicológicos, sociais e espirituais, proporcionando a 

melhor qualidade de vida aos doentes e familiares.” (Cerqueira, 2005:26)9 

 Esta mesma organização internacional, em 2002, redefiniu o conceito 

enfatizando a prevenção do sofrimento, definindo os cuidados paliativos como uma 

abordagem “que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes – e suas famílias – 

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

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

identificação precoce e tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, como a 

dor, mas também dos psicossociais e espirituais”. (citado por Neto, 2006:19)33 

 Desta definição e para melhor entendimento, os Cuidados Paliativos: afirmam 

a vida e aceitam a morte como um processo natural, pelo que não pretendem 
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provocá-la ou atrasá-la; têm como objectivo central o bem-estar e a qualidade de 

vida do doente; promovem uma abordagem global e holística do sofrimento dos 

doentes, pelo que é necessário formação nas diferentes áreas em que os problemas 

ocorrem (física, psicológica, social e espiritual); são oferecidos com base nas 

necessidades e não apenas no prognóstico ou no diagnóstico, pelo que podem ser 

introduzidos em fases mais precoces da doença; prolongam-se pelo período do luto, 

a unidade receptora de cuidados é sempre “doente e família” e não devem 

considerar-se realidades desligadas e pretendem ser uma intervenção rigorosa no 

âmbito dos cuidados de saúde, pelo que utilizam ferramentas científicas e integram 

o sistema de saúde. (Neto: 2004)32 

 O principal objectivo dos cuidados paliativos é o alívio dos sintomas para uma 

melhor qualidade de vida até ao seu término e perduram com o apoio no luto que é 

dado à família. Centram-se no doente como pessoa e não na sua doença. A equipa 

multidisciplinar trabalha com objectivos comuns e realistas.13 

 A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) define cuidados 

paliativos como “uma resposta activa aos problemas decorrentes de doença 

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

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

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

humanismo.” (APCP: 2006)3 

 É importante distinguir acções paliativas de cuidados paliativos. Entende-se 

por acção paliativa qualquer medida terapêutica, sem intuito curativo, que visa 

minorar as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar geral do doente. 
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As acções paliativas fazem parte integrante da prática profissional, qualquer que 

seja a doença ou fase de evolução.36 

 Inicialmente os cuidados paliativos estavam direccionados para doentes 

oncológicos. Actualmente, este tipo de cuidados estendem-se, quer a doentes do 

foro oncológico e não oncológico.33 

 Os cuidados paliativos são prestados com base nas necessidades dos 

doentes e famílias e não com base no seu diagnóstico ou idade. Como tal, não são 

apenas os doentes de cancro avançado que carecem destes cuidados. Doentes com 

insuficiências avançadas de órgão (cardíaca, respiratória, hepática, renal), doentes 

com SIDA em estadio terminal, com doenças neurológicas degenerativas e graves, 

assim como os doentes com demências em estadio muito avançado também 

carecem destes cuidados. O problema da doença terminal atravessa todas as faixas 

etárias, incluindo a infância.33 

 Os cuidados paliativos são a resposta a todos os doentes com doenças 

crónicas sem resposta à terapêutica de índole curativa e com prognóstico de vida 

limitado. 

 Para praticar cuidados paliativos de qualidade é imperativo ter em 

consideração quatro áreas fundamentais, sendo elas, o controlo de sintomas, uma 

comunicação adequada, o apoio à família e o trabalho em equipa. Estas quatro 

vertentes devem ser obrigatórias e encaradas numa perspectiva de igual 

importância.32 

 Uma equipa de cuidados paliativos deve integrar vários profissionais de 

saúde, no entanto de acordo com Neto (2004)32 uma equipa considerada básica 

integra um médico, um ou dois enfermeiros e um assistente social. No Reino Unido 
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uma equipa de cuidados paliativos deve ser constituída no mínimo por médico, 

enfermeiro e assistente social, no entanto em Espanha muitas das vezes o terceiro 

profissional é o psicólogo.12 Em Portugal e, de acordo com o PNCP (2010)36 é 

exigido a qualquer valência que preste cuidados paliativos, quer seja em unidades 

de internamento, equipas comunitárias ou intrahospitalares o apoio de um psicólogo 

e de um assistente social. 

 Os cuidados paliativos não devem estar associados apenas aos doentes 

terminais. Estes cuidados devem ser iniciados o mais precocemente possível, de 

forma a ajudar o doente e a família a viver com a doença e as possíveis alterações 

que ocorrerão na vida de ambos. 

 Assim, considera-se de extrema importância definir o que se entende por 

doente terminal, que segundo Capelas & Neto (2006: 486)7 “é aquele que apresenta 

doença avançada, incurável e evolutiva, com intensos problemas de saúde devido 

ao sofrimento associado e que, em média, apresenta uma sobrevida esperada de 3-

6 meses.” 

 A abrangência dos cuidados paliativos ultrapassa em larga escala a fase da 

doença terminal. 

 De acordo com Müeller Busch (2004)3 a prestação de cuidados paliativos 

encontra-se dividida em quatro fases: reabilitativa, pré-terminal, terminal e final e, 

consoante cada uma destas fases a intenção do tratamento paliativo será diferente, 

no entanto o objectivo fulcral dos cuidados paliativos mantém-se inalterado. 
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Fases Duração Mobilidade Intenção do 

tratamento paliativo 

Princípios 

Reabilitativa Anos/ meses Mantida Restaurar autonomia, 

controlo sintomático 

Possibilidade de 

tratamentos 

agressivos 

Pré-terminal Meses/ semanas Limitada Qualidade de vida 

possível, controlo 

sintomático 

Apoio social 

Terminal Semanas/ dias Maior parte do 

tempo acamado 

 

Máximo conforto 

Expectativas 

realistas, reduzir o 

impacto da doença 

Final Dias/ horas Essencialmente 

acamado 

Cuidados activos de 

conforto 

Valorizar, aceitar, 

aliviar 

Quadro 1 - As "fases" da prestação de cuidados. Müeller Busch (2004) 
 

1.3 – Cuidados Paliativos em Portugal: Estado de Arte 

 

 Em Portugal, os cuidados paliativos são uma actividade recente, tendo as 

primeiras iniciativas surgido apenas no início da década de 90. 

 A primeira referência de uma organização estruturada de cuidados paliativos 

no nosso país remonta a 1992, Unidade de Tratamento da Dor, no Hospital do 

Fundão com camas de internamento para doentes com doença oncológica 

avançada, actual Serviço de Medicina Paliativa do Hospital do Fundão.35 

 Em 1994, no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto surge a primeira 

Unidade de Cuidados Paliativos no nosso país. Inicialmente com uma pequena 

Unidade com 5 camas, em instalações provisórias, coabitando com o Serviço de 

Radioterapia e, em 1996, a 25 de Maio inicia funções em instalações próprias.35 

 O Centro de Saúde de Odivelas, em 1996, iniciou actividade a primeira equipa 

domiciliária de cuidados continuados, que incluíam a prestação de cuidados 

paliativos.28 
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 A actual Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) (2007) foi 

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

Cuidados Paliativos (ANCP). Os seus sócios fundadores, que maioritariamente 

trabalhavam na Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto, sentiram a 

necessidade e a obrigação de promover os Cuidados Paliativos, tendo como 

primeiro presidente o Dr. Ferraz Gonçalves.3 

 

 É na última década que em Portugal se dá o maior passo no que diz respeito 

à implementação dos Cuidados Paliativos como área integrante a nível do Sistema 

Nacional de Saúde e, por conseguinte a criação de determinados documentos que 

visam a prática de cuidados paliativos no nosso país. 

 Em 2001, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros 129/ 2001, foi 

criado o Plano Oncológico Nacional definindo como um dos seus objectivos 

estratégicos o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos.16 

 Em 2004, surge o Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP), Plano 

este integrado no Plano Nacional de Saúde 2004-2010 que identifica os Cuidados 

Paliativos como área prioritária de intervenção. Aprovado por Despacho Ministerial a 

15 de Junho de 2004.16 

 A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), criada pelo 

Decreto-Lei nº101/ 2006 de 6 de Junho, tem por objectivo geral a prestação de 

cuidados continuados integrados, incluindo a prestação de Cuidados Paliativos, 

segundo os níveis de diferenciação recomendados no Programa Nacional de 

Cuidados Paliativos.36 
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 Em 2007, o Ministério da Saúde pelo Despacho nº119/ 2007, determinou que 

o Plano Nacional de Cuidados Paliativos passaria a ser coordenado pela Unidade de 

Missão para os Cuidados Continuados Integrados (UMCCI). Desta forma, pelo 

Despacho nº 28941/ 2007 de 22 de Novembro, foi nomeado pelo Ministério da 

Saúde um Grupo de Trabalho de Cuidados Paliativos (GTCP) cuja responsabilidade 

visa a revisão do PNCP, adequando-o a recomendações da Organização Mundial da 

Saúde.30 

 A proposta de revisão do Programa Nacional de Cuidados Paliativos propõe 

como horizonte temporal 2016 (2008-2016). Este Grupo de Trabalho propõe que o 

PNCP seja revisto anualmente de forma a adaptar os objectivos e respectivos 

financiamentos à evolução das necessidades, uma vez que considera que os 

cuidados paliativos se encontram numa fase inicial de desenvolvimento no nosso 

país. 

 A actual proposta procura uma melhor adaptação à necessidade do actual 

sistema de saúde do nosso país, especialmente após o desenvolvimento dos 

primeiros serviços de cuidados paliativos e a criação da RNCCI que também integra 

unidades e equipas de cuidados paliativos. 

 Por despacho da Ministra da Saúde a revisão do Plano Nacional de Cuidados 

Paliativos é aprovada a 29 de Março de 2010.31 

 A Associação Europeia de Cuidados Paliativos (EAPC) propõe a 

estratificação dos tipos de cuidados em quatro níveis: Palliative care approach, 

General palliative care, Specialist palliative care e Centres of excellence. No Plano 

Nacional de Cuidados Paliativos (2010)36, adoptar-se-ão, respectivamente, as 

designações de Acção Paliativa e Cuidados Paliativos de Níveis I, II e III. Estes 
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quatro níveis de cuidados distinguem-se entre si pela aptidão de responder a 

situações mais ou menos complexas e pela especialização e formação dos 

profissionais. 

 

Acção Paliativa: representa o nível básico dos cuidados paliativos e corresponde à 

prestação de acções paliativas sem o recurso a equipas ou estruturas diferenciadas. 

São definidas como qualquer medida terapêutica sem intuito curativo, que visa 

minorar, em internamento ou em domicílio, as repercussões negativas da doença 

sobre o bem-estar global do doente. 

 

Cuidados Paliativos Nível I: são prestados por equipas multidisciplinares com 

formação diferenciada em cuidados paliativos que podem prestar directamente os 

cuidados ou exercer funções de apoio técnico a outras equipas. Estes cuidados 

podem ser prestados a doentes internados, em ambulatório ou no domicílio. 

Habitualmente, encontram-se estruturados como Equipas intrahospitalares ou 

domiciliárias de suporte em cuidados paliativos. 

 

Cuidados Paliativos Nível II: são equipas multidisciplinares alargadas que 

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

da equipa devem ter formação diferenciada em cuidados paliativos e os elementos 

com funções de chefia deverão ter formação avançada na área; para além de que a 

maioria dos seus elementos deverá ter como base da sua actividade a equipa. 

Habitualmente, estes cuidados são prestados através de unidades de cuidados 
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paliativos, com internamento próprio, podendo incluir cuidados domiciliários e no 

ambulatório. 

 

Cuidados Paliativos Nível III: reúnem as condições e capacidades próprias dos 

Cuidados Paliativos Nível II, no entanto são-lhes acrescidos alguns critérios, tais 

como, o facto de desenvolverem programas estruturados e regulares de formação 

especializada e actividade regular de investigação em cuidados paliativos. As 

equipas multidisciplinares alargadas possuem capacidade para responder a 

situações de elevada exigência e complexidade, assumindo-se como Unidades de 

referência em Cuidados Paliativos. Preferencialmente, encontram-se localizados em 

centros universitários que possuam estruturas para docência e investigação. 

 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) é uma rede 

que resulta de uma parceria entre os Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social 

e do Ministério da Saúde, bem como, de vários prestadores de Cuidados de Saúde e 

de Apoio Social, tendo como objectivo geral “a prestação de cuidados continuados 

integrados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação 

de dependência.” (Guia da RNCCI:2009)20 Esta rede define a constituição e funções 

das equipas de Cuidados Paliativos que vão ser integrados na mesma.  

Para uma melhor compreensão considera-se pertinente a distinção entre 

Cuidados Paliativos, anteriormente mencionados, e os Cuidados Continuados 

Integrados. Segundo o Decreto-Lei nº 101/2006, artigo 3º, alínea a)16, os Cuidados 

Continuados Integrados são “o conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou 

de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, centrado na recuperação global 
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entendida como o processo terapêutico e de apoio social, activo e contínuo, que visa 

promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de 

dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e 

social”.  

Apesar de os Cuidados Paliativos apresentarem algumas destas 

características, estes diferem na intencionalidade curativa e de recuperação 

intencionalmente proposta pelos cuidados continuados. 

A RNCCI inclui unidades de internamento, unidades de ambulatório, equipas 

hospitalares e domiciliárias. 

 

Quadro 2 - Tipologias de Resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 
Retirado do Guia da RNCCI, 2009 

 

Assim, em Portugal, a prestação de Cuidados Paliativos divide-se em três 

modalidades, sendo elas, Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) (instalações com 

internamento próprio), Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos 

(ECSCP) e Equipas Intrahospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP). 

Estas Equipas de Suporte são equipas móveis, não apresentam local específico mas 

Unidades de Internamento 
● Convalescença 

● Média Duração e ● Reabilitação 
● Longa Duração e Manutenção 

● Cuidados Paliativos 

Unidades de Ambulatório 
 

● Unidade de dia e de promoção de 
autonomia 

Equipa Hospitalar 
● Equipa intrahospitalar de cuidados 

paliativos 
● Equipa de gestão de altas 

Equipas Domiciliárias 
● Equipas de cuidados continuados 

integrados 
● Equipa comunitária de suporte 

em cuidados paliativos 

RNCCI 
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realizam o acompanhamento de forma estruturada e diferenciada aos doentes que 

carecem de Cuidados Paliativos no domicílio ou no internamento.36 

 Para o bom funcionamento destas estruturas, a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados define determinados requisitos estruturais e funcionais a 

serem desenvolvidos, de acordo com as suas características e grau de actuação na 

Comunidade.36 

 

Unidades de Cuidados Paliativos: são unidades de internamento 

localizadas em hospitais que podem ou não integrar a RNCCI ou localizadas em 

unidades que pertencem à RNCCI. 

As suas instalações devem cumprir com os requisitos estabelecidos pela 

legislação em vigor, de forma a proporcionar o conforto e o bem-estar necessários à 

permanência dos doentes e seus familiares. 

É recomendável que as unidades tenham 20 camas de internamento à 

excepção daquelas que se encontram localizadas em instituições com outras 

valências de cuidados de saúde. 

A sua coordenação técnica deve ser assegurada por um médico que reúna 

formação avançada em Cuidados Paliativos. Os técnicos que prestam cuidados 

devem ter formação diferenciada em Cuidados Paliativos (numa fase inicial não é 

obrigatório, no entanto é recomendável que pelo menos 60% tenham formação 

básica). 

Devem procurar desenvolver e integrar outros tipos de apoio, consultadoria e 

suporte noutros serviços, consultas externas e apoio domiciliário em casos em que 

seja necessário. 



A Abordagem do doente em fase paliativa, no Hospital de Santa Maria: visão do enfermeiro 

Ana Oliveira 24 

Deve-se fomentar a articulação com outros serviços clínicos nomeadamente 

Unidades de Dor, Serviços de Oncologia, Radioterapia, Reabilitação, Dietista, 

Psiquiatria e acesso à realização de exames complementares de diagnóstico e 

tratamentos sempre que necessários. 

Estas unidades devem instituir programas próprios de monitorização e 

avaliação dos seus processos e resultados, no sentido de permitir o diagnóstico 

atempado das dificuldades e avaliar de forma regular a qualidade dos cuidados 

prestados. Simultaneamente, devem desenvolver formação diferenciada e projectos 

de investigação na área de Cuidados Paliativos. 

As Unidades de Cuidados Paliativos devem incluir pelo menos: 

a) médicos que possam assegurar a visita diária e assistência durante todos 

os dias da semana, incluindo chamadas e visitas urgentes durante a noite; 

b) enfermeiros e auxiliares de acção médica em permanência efectiva 

durante 24 horas; 

c) psicólogo que assegure visita diária aos doentes, apoio e suporte às 

famílias e aos profissionais; 

d) fisioterapeuta e terapeuta ocupacional que assegure apoio diário; 

e) assistente social; 

f) apoio espiritual estruturado; 

g) secretariado próprio; 

h) coordenação técnica da Unidade. 

  

De acordo com a Unidade Missão de Cuidados Continuados Integrados o 

número de lugares de internamento em Unidades de Cuidados Paliativos em 

hospitais e na RNCCI no final do ano de 2010 correspondia a 210 camas.30 
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Região 

    

 Em UCP – Hospitais Em UCP da RNCCI Total LI em UCP 

Norte 20 35 55 

Centro 25 40 65 

Lisboa e Vale do Tejo 0 63 63 

Alentejo 5 12 17 

Algarve 0 10 10 

Total Portugal 

Continental 

50 160 210 

UCP – Unidades de Cuidados Paliativos / LI – Lugares de Internamento 

Quadro 3 - Nº de lugares de internamento em UCP em hospitais e na RNCCI, por região e em 
Portugal Continental (30.11.2010) adaptado de Estratégia para o Desenvolvimento do Programa 
Nacional de Cuidados Paliativos: RNCCI 2011-2013  

 

 

Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP): as 

Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos são equipas móveis, 

centradas em centros de saúde ou em outros serviços de saúde não hospitalares, 

com espaço físico adequado à coordenação e estruturação da sua actividade e com 

programa funcional estruturado. 

 Apoiam doentes e seus familiares que carecem de cuidados paliativos fora 

dos centros hospitalares. As suas principais áreas de actuação passam pelo suporte 

de doentes em ambulatório, doentes que requerem de cuidados domiciliários e 

doentes que se encontram internados em Unidades de Cuidados Continuados. 

 Têm como função o apoio à família, consultadoria técnica, formação de outros 

técnicos e prestação directa de cuidados. A sua acção deve ser articulada com 

outros recursos comunitários e hospitalares, garantindo a cooperação de forma a 

promover e facilitar a continuidade e a articulação efectiva dos cuidados. 

 

Números de Lugares de Internamento 
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Equipas Intrahospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP): 

são equipas móveis centradas em instituições hospitalares, com espaço físico 

adequado à coordenação e estruturação da sua actividade e com programa 

funcional estruturado. 

 Têm como função assistencial apoiar doentes e os seus familiares que 

carecem de cuidados paliativos, nos diversos serviços clínicos hospitalares incluindo 

o internamento e consultas externas. As suas funções centram-se sobretudo no 

aconselhamento e consultadoria técnica, contudo podem intervir directamente na 

prestação de cuidados. 

 Devem promover a articulação efectiva com as Equipas Comunitárias de 

Suporte em Cuidados Paliativos de forma a facilitar a continuidade de cuidados entre 

o hospital, centros de saúde e o domicílio. Quando o apoio domiciliário não é de fácil 

acesso pelas equipas da comunidade, as equipas intrahospitalares devem procurar 

alargar a sua actividade, no sentido de garantir aos seus doentes a continuidade dos 

cuidados no domicílio. Em alternativa, podem ser criadas equipas de apoio 

domiciliário com base no hospital. 

 Estas Equipas são um contributo na identificação objectiva das necessidades 

na sua instituição e, muitas vezes são o “embrião” dos Serviços de Cuidados 

Paliativos mais diferenciados. 

 

 Em ambas as tipologias de Equipas, Equipas Comunitárias de Suporte e 

Equipas Intrahospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos existem critérios 

idênticos para o seu funcionamento, tais como: 
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 Estas devem incluir nos seus planos funcionais uma linha de apoio técnico 

devidamente estruturada e, se possível com horários alargados e dirigidos a outros 

técnicos. Devem dispor de meios de comunicação telefónica e electrónica de fácil 

acesso. 

 Estas Equipas devem ter um papel central na sua identificação e 

referenciação de doentes para outros Serviços de Cuidados Paliativos. 

 Os profissionais que prestam cuidados nestas Equipas devem ser 

possuidores de formação em cuidados paliativos e participar em programas de 

formação contínua. Numa fase inicial de implementação da equipa admite-se que 

nem todos possuam formação avançada mas é recomendado que pelo menos 60% 

dos profissionais envolvidos tenham formação básica. 

 Pelo menos um dos médicos e um dos enfermeiros da equipa deverão ter a 

sua actividade institucional baseada na equipa. Nas EIHSCP, esta condição apenas 

é exigida em hospitais de maior dimensão, no entanto a sua disponibilidade deve ser 

adequada às necessidades definidas. Os apoios complementares podem não ter 

dedicação completa à equipa, no entanto as suas funções e disponibilidades devem 

estar bem definidas e programadas. 

 São equipas multidisciplinares que incluem, no mínimo, as seguintes 

condições: 

a) um médico e um enfermeiro com formação diferenciada em Cuidados 

Paliativos; 

b) apoio psicológico, psiquiátrico, apoio espiritual e social; 

c) reabilitação; 

d) secretariado próprio 
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1.4 – Equipa Intrahospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria 

 

 A Equipa Intrahospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria (CHLN-HSM), iniciou a sua 

actividade em Janeiro de 2007. 

 Inicialmente a funcionar no Gabinete de Cuidados Continuados da Direcção 

de Enfermagem e apenas com duas valências, a de consultadoria a outros serviços 

do hospital, após referenciação do médico assistente e monitorização telefónica a 

profissionais do HSM. Constituída por uma médica, duas enfermeiras, uma 

psicóloga e uma assistente social. Contudo, a partir de 22 de Janeiro de 2008 dispõe 

de novas instalações, no Centro Ambulatório funcionando no Serviço de Medicina 

Paliativa. 

 Com as novas instalações, o Serviço de Medicina Paliativa permitiu alargar o 

seu campo de actuação, quer a nível do Hospital de Santa Maria como a nível do 

Hospital Pulido Valente (HPV). 

 Actualmente (desde o final do ano de 2009) a Equipa é constituída por: 

 ● 1 Médica com formação avançada em Cuidados Paliativos; 

● 2 Enfermeiras na prática clínica (1 Enf.ª Generalista com formação básica e 

1 Enf.ª Especialista com formação avançada em Cuidados Paliativos) sendo que 

uma partilha horário com a Equipa de Gestão de altas (Enf.ª Generalista); 

● 1 Enf.ª Chefe; 

● 1 Psicóloga; 

● 1 Assistente Social. 
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O campo de actuação desta Equipa é bastante abrangente e dão apoio a 

doentes quer oncológicos como não oncológicos, embora o Serviço do HSM que 

mais referencia doentes para esta Equipa seja o Hospital de Dia de Oncologia. 

Presentemente as valências desta Equipa passam por: 

● Inter consulta (consultadoria nos serviços) no HSM e HPV; 

● Consulta Externa no HSM e HPV; 

● Monitorização telefónica (doentes/ cuidadores e profissionais); 

● Consulta de Luto; 

● Apoio aos Centros de Saúde da área de abrangência do CHLN; 

● Domicílios (raros), apenas quando se observa que existem condições de 

suporte familiar no domicílio. 

 Para além destas valências ainda ministram formação e realizam trabalhos de 

investigação. 

 Embora, o sistema de referenciação da Equipa ainda seja realizado pelos 

médicos assistentes, assiste-se a uma maior sensibilização dos enfermeiros para 

com os mesmos no sentido de pedir apoio da Equipa Intrahospitalar de Cuidados 

Paliativos. 
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2 – Metodologia 

 

A metodologia é “o conjunto dos métodos e das técnicas que guiam a 

elaboração do processo da investigação científica.” (Fortin 1999:372)17 

 

 Embora considerada uma área prioritária de intervenção, a prestação de 

Cuidados Paliativos ainda é bastante diminuta. O Hospital de Santa Maria já possui 

uma Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos, no entanto ainda não tem uma 

Unidade específica para a prática destes cuidados. Sabendo que este hospital tem 

um número enorme de doentes internados que necessitam destes cuidados, torna-

se pertinente e como problema de investigação conhecer como estes cuidados são 

prestados nesta instituição. 

 Depois de concluída a pesquisa bibliográfica torna-se necessário descrever e 

explicar todos os métodos que vão ser utilizados ao longo deste trabalho. 

 De modo a tentar procurar respostas para o problema descrito surgiram as 

questões orientadoras deste estudo: 

 Será o enfermeiro capaz de reconhecer quais os doentes que carecem de 

cuidados paliativos? 

 Será que os enfermeiros têm dificuldades em prestar cuidados em doentes 

em fase paliativa? Quais serão? 

 Que factores podem ser considerados como barreiras para a prática de 

cuidados paliativos? 

Das questões de investigação foram traçados os objectivos do estudo: 
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� Conhecer a realidade do doente em fase paliativa, internado num Serviço 

de Medicina do Hospital de Santa Maria, segundo a visão dos enfermeiros 

(objectivo geral); 

� Definir o significado dos Cuidados Paliativos para os enfermeiros que 

prestam cuidados ao doente em fase paliativa; 

� Averiguar qual o papel do enfermeiro no cuidar do doente em fase 

paliativa; 

� Identificar os factores interferentes no cuidar do doente em fase paliativa; 

� Conhecer em que medida a Equipa Intrahospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos contribui para uma melhoria dos Cuidados de 

Enfermagem (objectivos específicos). 

 Ao longo deste capítulo apresentamos o percurso metodológico efectuado, 

assim como tentaremos enquadrar o presente trabalho. 

 Iniciamos o capítulo com o meio por nós escolhido para a realização do 

estudo, bem como a sua justificação. Em seguida, definiremos o tipo de estudo e o 

seu enquadramento, a caracterização da amostra e os critérios de elegibilidade da 

mesma. Definimos o instrumento de colheita de dados efectuado e a análise dos 

dados obtidos. Por fim terminamos o capítulo com as questões éticas consideradas 

na nossa investigação. 
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2.1 – Meio 

 

 Neste estudo, o meio corresponde ao Hospital de Santa Maria inserido no 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, sendo este o local onde o estudo decorre. 

Esta escolha prende-se por duas razões. Em primeiro, por ser esta a 

instituição onde a investigadora exerce funções como enfermeira, facilitando a 

realização do estudo. Em segundo por ser um hospital central, atendendo um 

número de doentes bastante elevado e com patologias de diferentes foros. 

De salientar que o Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, constituído pelo 

Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente, é constituído por 3 

Departamentos de Medicina: Medicina I, Medicina II e Medicina III, sendo que o 

último encontra-se localizado no Hospital Pulido Valente, instituição na qual não foi 

realizado o estudo. 

Os Departamentos de Medicina I e II, por sua vez são constituídos por 4 

serviços respectivamente, Medicina IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC e IID tendo sido 

realizado o estudo em todos os serviços de forma equitativa. 

 

2.2 – Tipo de Estudo 

 

 Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo-exploratório. 

 O presente estudo visa conhecer a realidade do doente em fase paliativa 

internado num Serviço de Medicina do Hospital de Santa Maria, segundo a visão dos 

enfermeiros, razão pela qual optámos por um estudo de carácter qualitativo, visto 
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que estes procuram compreender um fenómeno segundo a perspectiva dos sujeitos 

e o seu objectivo é descrever ou interpretar o fenómeno.17 

 Classificámos este estudo como descritivo-exploratório, uma vez que 

pretendemos descrever de forma rigorosa e clara o fenómeno em estudo assim 

como procedemos ao reconhecimento de uma realidade pouco ou deficientemente 

estudada.43 

 

2.3 – Universo/ Amostra 

 

 Entende-se por população ou universo, o grupo de pessoas que possuem em 

comum determinado conjunto de características.17 

 No estudo em questão, a população corresponde aos enfermeiros que 

exercem funções no Hospital de Santa Maria. 

 Consideramos que a população alvo se refere a todos os enfermeiros que 

exercem funções nos Serviços de Medicina no Hospital de Santa Maria, uma vez 

que os resultados obtidos da amostra serão generalizados para os mesmos.17 

 Quanto à amostra, esta é constituída por 32 enfermeiros distribuídos por 8 

Serviços de Medicina do Hospital de Santa Maria, correspondendo 4 enfermeiros a 

cada Serviço. 

 A escolha deste número significativo de participantes prende-se com o facto 

de considerarmos pertinente que a amostra corresponda a um número 

representativo da população alvo para que os resultados obtidos possam fornecer o 

maior número de dados e profundidade dos mesmos. A selecção de 32 enfermeiros 

representa cerca de 24% da população alvo, uma vez que aquando a altura da 
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realização do estudo exerciam funções cerca de 133 enfermeiros distribuídos pelos 

respectivos Serviços de Medicina do Hospital de Santa Maria. 

 Definimos como critérios de elegibilidade os seguintes aspectos: 

 Enfermeiros a exercerem funções em Serviços de Medicina do Hospital de 

Santa Maria há pelo menos um ano; 

 Que não tenham formação em Cuidados Paliativos; 

 Que aceitem participar no estudo. 

 

De forma a caracterizar a nossa amostra tivemos em consideração 

determinados aspectos, sendo eles: o género, a idade, formação académica, tempo 

de exercício da profissão e tempo de exercício no serviço.  

Assim, a nossa amostra é composta por vinte e seis participantes do sexo 

feminino e seis do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 23 e os 50 

anos com uma média de idades de 28,5 anos. Relativamente à formação académica 

a maioria é licenciada em Enfermagem com vinte e oito participantes, apenas um 

participante com bacharelato em Enfermagem, um participante com Especialidade e 

dois participantes com Mestrado. O tempo de exercício da profissão varia entre 15 

meses e 22 anos. No que diz respeito ao tempo de exercício no serviço, este varia 

entre 1 ano e 22 anos. 

 

 A inclusão de critérios de elegibilidade é um factor condicionante da 

amostragem, uma vez que há partida são colocados determinados aspectos que 

conduzem a uma intencionalidade da amostra e ao desconhecimento da 

probabilidade de cada participante ser incluído no estudo.  
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Dito isto, no presente estudo o tipo de amostragem é não probabilística 

intencional. Não probabilística porque a probabilidade de cada elemento da 

população ser incluída na amostra é desconhecida. É intencional porque possuímos 

determinados conhecimentos sobre a população, que são utilizados para seleccionar 

a amostra. 

“A lógica e o poder da amostra intencional está na selecção de casos ricos de 

informação para estudar em profundidade.” (Patton, 1990 citado por Streubert & 

Carpenter, 2002:66)44. 

 

2.4 – Instrumento de Colheita de Dados 

 

 Como instrumento de colheita de dados optámos pela entrevista semi-

estruturada áudio-gravada.  

 Este tipo de entrevistas permitem ao investigador conduzir a entrevista para o 

fenómeno em estudo, não permitindo que os participantes se afastem do mesmo. 

De forma a analisar a validade, a fiabilidade e o grau de pertinência das 

questões a integrar na entrevista realizámos primeiramente um pré-teste, sendo este 

uma “(-) medida de uma variável efectuada nos sujeitos antes que seja aplicado o 

tratamento experimental.” (Fortin, 1999:373)17 

Assim realizámos quatro entrevistas no dia 8 de Junho de 2009 com as 

seguintes questões: 

1 – O que entende por Cuidados Paliativos? 

2 – Qual o papel do enfermeiro no cuidar do doente em fase paliativa? 
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3 – Sente dificuldades em prestar cuidados de Enfermagem a pessoas/ 

famílias que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável e/ou grave 

e com prognóstico limitado? Que tipo de dificuldades? Quais as razões? 

4 – Considera que o seu serviço disponibiliza recursos (humanos. físicos, 

organizacionais e materiais) favoráveis para a prática de Cuidados Paliativos? 

5 – Na sua prática diária, considera que é dada ao doente em fase paliativa a 

possibilidade de escolher o “rumo da sua vida”? 

6 – Considera que a Equipa de Suporte Intrahospitalar de Cuidados Paliativos 

tem contribuído para uma melhoria de Cuidados de Enfermagem? Em que medida? 

O que podia ser melhorado? 

 Na realização das entrevistas verificámos que ao longo das mesmas 

intervimos por diversas vezes para que os participantes respondessem 

objectivamente às questões colocadas e direccionadas para o fenómeno em estudo, 

pelo que decidimos alterar as questões da entrevista de forma a torná-las mais 

objectivas e acrescentámos mais uma que achámos pertinente. Com as alterações 

efectuadas verificámos que a nossa intervenção foi diminuta e que os participantes 

responderam às questões de forma mais objectiva e direccionadas ao fenómeno em 

estudo 

 Desta forma, as entrevistas realizadas neste estudo integram as seguintes 

questões: 

1 – Para si, o que são Cuidados Paliativos? 

2 – Que papel atribui ao enfermeiro no cuidar do doente em fase paliativa? 
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3 – Que tipo de dificuldades sente em prestar cuidados de Enfermagem aos 

doentes que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável e/ou grave 

e com prognóstico limitado? 

4 – Considera que o serviço/ instituição onde exerce funções disponibiliza os 

recursos favoráveis para a prática de Cuidados Paliativos? 

5 – Na sua prática diária, de que modo é que é dada ao doente em fase 

paliativa a possibilidade de escolher o “rumo da sua vida”? 

6 – Em que medida considera que a Equipa de Suporte Intra Hospitalar de 

Cuidados Paliativos tem contribuído para uma melhoria de Cuidados de 

Enfermagem? O que podia ser melhorado? 

7 – Sente como pertinente a criação/ implementação de uma Unidade de 

Cuidados Paliativos no Hospital de Santa Maria? 

Todas as entrevistas foram realizadas num ambiente calmo e propício para o 

registo áudio-gravado, tendo sido disponibilizada uma sala nos respectivos serviços 

para a sua realização com a devida privacidade. 

A realização das mesmas ocorreu entre os dias 30 de Junho e 9 de Agosto de 

2009. 

 

2.5 – Análise e Tratamento dos Dados 

 

 O método de análise escolhido foi a Análise de Conteúdo segundo Laurence 

Bardin. Trata-se de um método facilitador e sistemático de análise de dados que 

permite obter respostas às questões inicialmente delineadas. 
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 De acordo com este método, os dados obtidos nas entrevistas são 

analisados, reduzidos e classificados. Permite-nos enquadrar os resultados em 

categorias, subcategorias e unidades de contexto, de forma a facilitar a análise dos 

resultados.5 

 Primeiramente procedemos a uma leitura exaustiva das entrevistas 

transcritas. 

 A partir da análise integral das entrevistas (Apêndice II) definimos as unidades 

de registo (frases retiradas das entrevistas) (Apêndice III) e posteriormente 

efectuámos uma caracterização das mesmas, num segmento mais largo de 

conteúdo, as unidades de contexto. 

 Através das unidades de contexto agrupámos as várias informações comuns 

em categorias e subcategorias. 

 Os dados obtidos encontram-se apresentados em quadros (Apêndice IV). 

 

2.6 – Questões Éticas 

 

 As questões éticas devem estar presentes como princípios orientadores dos 

investigadores em qualquer trabalho de investigação, uma vez que os participantes 

são fontes essenciais de informação devendo ser salvaguardados os seus direitos 

enquanto pessoas e mantido o respeito pelo anonimato.44 

 Assim, procedemos inicialmente a um pedido de autorização ao Hospital de 

Santa Maria (Anexo II) para a realização das entrevistas e, consequentemente aos 

Serviços em questão. Após confirmação positiva ao pedido efectuado dirigimo-nos 

aos enfermeiros chefes de cada Serviço, confirmando a autorização do estudo por 
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parte do hospital e tendo uma primeira abordagem acerca dos enfermeiros que 

pudessem colaborar no estudo. 

 Em seguida e, de acordo com os critérios de elegibilidade por nós definidos 

partimos para uma primeira abordagem para com os enfermeiros participantes 

explicando a temática do estudo. 

 A cada enfermeiro participante foi entregue e assinado mutuamente 

(investigador/ participante) um consentimento informado, no qual se encontram 

descritos os objectivos do trabalho, o pedido de autorização para áudio-gravar a 

entrevista e o comprometimento, por parte do investigador sobre o anonimato do 

participante, assim como a destruição da cassete áudio-gravada (Apêndice I). 

 Cada participante foi informado que poderia desistir do estudo a qualquer 

momento, atendendo à sua autonomia e liberdade. 

 Também procedemos a um pedido de autorização informal à senhora 

enfermeira chefe da Equipa de Suporte Intrahospitalar de Cuidados Paliativos do 

Hospital de Santa Maria, uma vez que iríamos abordar o funcionamento da referida 

Equipa neste trabalho e algumas das questões das entrevistas referem-se ao seu 

funcionamento. Pedido este que foi prontamente autorizado. 
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3 – Apresentação e Análise dos Dados 

 

 Neste capítulo são apresentadas as categorias, as subcategorias e as 

unidades de contexto obtidas a partir da análise das entrevistas. 

 Optámos por fazer a análise de cada categoria e, por sua vez das 

subcategorias ou unidades de contexto de cada uma das mesmas de modo a 

facilitar a sua compreensão. 

Relativamente às categorias obtidas surgiram 12, sendo que somente 2 

resultaram de subcategorias.  

 

Categorias 

Cuidar quando a cura não existe 

Cuidar no processo de morte 

Cuidados globais à pessoa doente 

Cuidar holístico 

Controlo sintomático 

Comunicação 

Trabalho em equipa 

Ambiente terapêutico 

Vulnerabilidade da Equipa de Enfermagem 

Contributos da Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos 

Estratégias para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados 

pela Equipa Intrahospitalar 

Estratégias para a melhoria da qualidade dos Cuidados Paliativos 

Quadro 4 - Síntese das Categorias emergentes da investigação. 
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3.1 - Cuidar quando a cura não existe 

 

Categoria: Cuidar quando a cura não existe 

Unidades Cuidados de conforto 

De Morte com dignidade 

Contexto Cuidar em fase terminal 

Quadro 5 - Categoria: Cuidar quando a cura não existe 

 

Cuidar é diferente de tratar. Cuidar do outro significa ver o outro na sua 

globalidade, centrando-se na pessoa como objecto do cuidar como um todo e não 

como a soma das suas partes. Tratar refere-se a uma parte do todo, a um órgão 

constituinte do corpo da pessoa, atende-se à cura de uma determinada patologia.38 

 Contudo, é possível cuidar enquanto se trata e, quando já não se pode tratar, 

é imprescindível continuar a cuidar. Tal como nos diz Pacheco (2004:35)35 refere 

que “(-) quando o tratar pode já não ter lugar é o cuidar que se torna fundamental. 

Por isso, ao tratar nunca se deveria esquecer o cuidar e quando já não é possível 

tratar devemos cuidar sempre e até ao fim.” 

 Para tal, os profissionais de saúde devem ter em mente, como objectivos 

terapêuticos a promoção de conforto ao doente e à sua família.32 

 Os cuidados de conforto, incluídos numa oferta de cuidados globais, são uma 

das bases de intervenção em cuidados paliativos.34 Os enfermeiros reconhecem 

essa importância. 

 Esta perspectiva é confirmada, de acordo com as seguintes unidades de 

registo: 
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“(-) são cuidados para manter o conforto do doente quando da parte clínica já não 

há nada mais para oferecer ao doente (-) são mais nossos que até da parte médica 

(-)” E1U1 

 

“(-) são aqueles cuidados que nós prestamos com o intuito de não obter uma, uma 

cura (-) mas sim proporcionar-lhe os últimos momentos com o maior conforto 

possível.” E17U237 

 

 Os cuidados paliativos têm como objectivo permitir que os doentes morram 

com dignidade. 

O conceito de dignidade é vasto e difícil de especificar. Este conceito aparece 

constantemente associado ao de qualidade de vida na prática dos Cuidados 

Paliativos.32 

 De acordo com Simonton (1990), citado por Silva (2006)40, a capacidade de 

morrer com dignidade é fundamental para a pessoa doente e a família tem um papel 

preponderante no sentido de evitar tudo aquilo que seja incompatível com os seus 

desejos ou que lhe cause desconforto. 

 Os enfermeiros assumem que os cuidados paliativos realmente são cuidados 

que têm como premissa a dignidade da pessoa. 

 

“(-) são cuidados que podemos fornecer aos doentes que já não há, dentro da nossa 

medicina grande «coisa a fazer», são os cuidados que podemos prestar ao doente 

(-) para lhe dar uma morte digna e os últimos dias com, com algum conforto.” 

E11U144 

 

A prestação de cuidados paliativos não engloba apenas os doentes terminais, 

estes cuidados devem ser iniciados o mais precocemente possível, no entanto os 
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enfermeiros consideram que estes cuidados se encontram dirigidos a doentes em 

fase terminal. 

 

“São os cuidados que são prestados a doentes (-) com doença crónica numa fase 

terminal de vida.” E23U329  

 

“(-) é só para doentes terminais (-) que estão em fim de vida (-)” E24U346 

 

 Assim, podemos considerar que cuidar do outro é extensível à cura, sendo 

imprescindível quando esta não existe. Integra cuidados de conforto, numa fase 

terminal de vida proporcionando uma morte digna. 

 

3.2 – Cuidar no processo de morte 

 

Categoria: Cuidar no processo de morte 

Unidade de Contexto Preocupação com o bem-estar da 

pessoa em fase terminal 

Quadro 6 - Categoria: Cuidar no processo de morte 

 
 
 A morte e o morrer são factos naturais na vida de uma pessoa que, durante 

séculos ocorriam em contexto familiar. Actualmente este processo é inverso, a morte 

cada vez mais ocorre em contexto de hospitalização, num ambiente seguro, mas 

impessoal.40 

 Um estudo realizado recentemente por Machado et al (2011)26, com fontes do 

INE (2010) revelam que no período de 2000 a 2008 o número de óbitos em hospital/ 
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clínica tem aumentado e, por outro lado o número de óbitos ocorridos no domicílio, 

tem decrescido. 

 A morte no hospital é diferente do que aquela que é vivida em casa, sendo 

marcada pela ausência de familiares. A família deixa de ser o cuidador do doente 

em fim de vida e, este papel passa para os profissionais de saúde.  

De todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidar ao doente em fim de 

vida, são os enfermeiros que têm um contacto mais próximo e continuado com ele.27 

Nesta fase, os cuidados prestados ao doente devem ter como base de 

intervenção: oferta de cuidados globais, unidade de cuidados, promoção da 

dignidade e autonomia do doente, concepção terapêutica activa e importância do 

tipo de ambiente.34 Sendo o objectivo fulcral o bem-estar da pessoa. 

 De acordo com Potter (2006: 1057)37 bem-estar é um estado em que “o 

indivíduo evolui para um maior nível funcional, atingindo um equilíbrio entre o meio 

interno e externo.” 

 Neste estudo, os enfermeiros consideram que os cuidados paliativos 

possibilitam uma maior preocupação pelo bem-estar da pessoa que enfrenta o 

processo de morte, o que é visível, nas seguintes unidades de registo: 

 

“(-) passa por uma fase terminal ou numa, numa situação irreversível (-) de levar a 

pessoa a ter uma melhor qualidade de vida ou qualidade de bem-estar até ao fim dos 

seus dias, proporcionar tudo o que englobe qualidade. Quer a nível físico, emocional, 

psicológico, conforto (-) até que a morte chegue proporcionar o melhor conforto e 

qualidade de vida à pessoa.” E9U114 

 

“É o causar o bem-estar ao doente na sua parte final de vida.” E28U406 
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 O cuidar no processo de morte, envolve uma constante preocupação com o 

bem-estar da pessoa, ao longo de todo este processo, até à fase terminal e por fim a 

sua morte. 

 

3.3 – Cuidados globais à pessoa doente 

 

Categoria: Cuidados globais à pessoa doente 

Unidade de Contexto Fase de dependência 

Quadro 7 - Categoria: Cuidados globais à pessoa doente 
 

 As doenças crónicas e o envelhecimento podem condicionar os doentes a 

uma dependência de terceiros, principalmente na realização das suas actividades de 

vida diárias. Esta dependência pode surgir quer em contexto hospitalar, quer no 

domicílio. Aliás, quando têm alta e regressam a casa, por vezes regressam mais 

dependentes dos cuidados da família do que quando entraram no hospital.40 

 Cabe ao enfermeiro ajudar a pessoa e a família a viver com o seu estado de 

saúde e possíveis alterações, quando os próprios não podem fazê-lo, ajudando-os. 

 

“São os cuidados que, que prestamos a doentes que estão numa fase de 

dependência, de doença crónica prolongada (-) dependem dos nossos cuidados 

para a realização das actividades de vida diária em que estão dependentes.” E16U223 

 

 Os cuidados globais à pessoa doente, devem abranger todas as suas 

actividades de vida diárias e a interligação entre as mesmas, valorizando o ambiente 
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em que a pessoa vive. O conhecimento da família e dos recursos existentes é 

imprescindível. 

 

3.4 – Cuidar holístico 

 

Categoria: Cuidar holístico 

Unidade Acompanhar o outro 

De Acompanhar a família 

Contexto Cuidados do corpo e do psicológico 

Quadro 8 - Categoria: Cuidar holístico 
 

 “A visão holística dos seres humanos é aquela em que a pessoa humana 

constitui um todo com, pelo menos, partes biológicas, e sociais em que esse todo 

constitui mais do que a soma das partes.” (Sorensen & Luckman, 1998:37)42 

 De acordo com esta definição podemos afirmar que os cuidados holísticos 

são os cuidados prestados centrados na pessoa como um todo e não como a soma 

das suas partes. 

 Nesta categoria, consideramos que o acompanhar o outro e a família, assim 

como os cuidados do corpo e do psicológico se assumem como cuidados holísticos 

à pessoa. 

 “Acompanhar (-) é percorrer uma parte de um caminho ao lado de alguém 

até um destino cuja natureza desconhecemos.” (Ravez, 1998, citado por SFAP, 

2000:87)41 

 Em cuidados paliativos, os enfermeiros encontram-se numa posição 

privilegiada no desenvolvimento de acções que favorecem o equilíbrio familiar, onde 

as competências relacionais se sobrepõem às técnicas. 
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 O enfermeiro é o profissional de saúde que mais tempo permanece junto dos 

doentes e das suas famílias. É ele que consegue conhecer melhor o doente, se está 

confortável ou não, os seus desejos, as suas preocupações, receios e medos e, 

assim como anseios da família face à situação do doente. 

 Segundo Seymor (2004) “conhecer o doente tornou-se intimamente ligado ao 

cuidar, ao conforto e ao trabalho emocional.” (citado por Magalhães, 2006:94)27 

 Também para os enfermeiros entrevistados o acompanhamento é 

fundamental. 

 

“(-) é a prestação de cuidados de enfermagem (-) É todo o acompanhamento (-) 

é a prestação de cuidados de enfermagem tendo em conta o doente que temos tendo 

sempre uma visão holística (-)” E29U419  

 

“(-) é aquele que acompanha 24 após 24 horas e está lá à beira do doente (-) tudo 

aquilo que o doente sente é dito ao enfermeiro (-) o enfermeiro acompanha o doente 

também vai percebendo a maneira de estar do doente, a forma de ser do doente, o 

fácies do doente (-)” E32U463 

 

 Kübler Ross (1969), afirma que a família poderá enfrentar diversos problemas 

durante o processo de doença do seu familiar. Considera que uma das situações 

mais difíceis passa pela reestruturação da família quando este se encontra 

hospitalizado e apresenta um processo de doença terminal. (citado por Macedo, 

2011:73)25 

 Nestas situações o papel da equipa multidisciplinar, nomeadamente do 

enfermeiro, torna-se fundamental. O que podemos salientar pela seguinte unidade 

de registo: 
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“(-) é aliviante ter alguém que os compreenda e que diga que estão a dar o seu 

melhor, que estão a fazer o seu melhor. Têm muito o sentimento de culpa, se calhar 

«se eu não o tivesse trazido porque ele sempre quis morrer em casa» foi o melhor 

que conseguiu fazer (-)” E19U271  

 

 Para além das competências relacionais que o enfermeiro utiliza na relação 

com o doente e a sua família, este também coloca as suas competências técnicas 

em prática. 

 Tem como papel toda a prestação de cuidados ao doente, quer sejam de 

natureza física, emocional, psicológica e por vezes espirituais. Em concordância 

com as unidade de registo: 

 

“(-) muitas vezes os cuidados baseiam-se no conforto, aam, alívio da dor (-) além 

do conforto psicológico, emocional que o enfermeiro dá ao doente, aos familiares (-) 

o conforto físico o, o facto de o doente sentir-se confortável no leito (-)” E4U51  

 

“(-) o enfermeiro está alerta para muitas coisas (-) um exemplo a água, quantas 

vezes esses doentes (-) têm a boca seca, o facto só de se molhar com uma 

compressa, são aqueles pormenores que acho que marcam a diferença.” E4U52  

 

 O cuidar holístico é algo interiorizado pelo enfermeiro, desde o início da sua 

formação, em que lhe é ensinado a importância de acompanhar o outro e a sua 

família, assim como, estar disponível para o cuidar físico e psicológico. 
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3.5 – Controlo Sintomático 

 

Categoria: Controlo sintomático 

Unidade de Contexto Estar atento ao controlo de sintomas 

Quadro 9 - Categoria: Controlo sintomático 
 

 Ao longo deste trabalho temos referido que um dos aspectos fundamentais de 

intervenção, em cuidados paliativos, é o controlo de sintomas. 

 De acordo com Twycross (2003)45 a abordagem científica no controlo de 

sintomas resume-se a cinco princípios: avaliação (diagnóstico de cada sintoma 

antes do tratamento), explicação (ao doente antes do tratamento), controlo 

(tratamento individualizado), monitorização (avaliação contínua do impacto do 

tratamento) e atenção aos pormenores. 

 Embora se deva dar igual importância a todos os sintomas que o doente 

apresente, a dor é aquele de que mais se fala, quando nos referimos a doentes em 

cuidados paliativos. 

 De acordo com o IASP (International Association for the Study of Pain), em 

1979, a dor define-se como uma “experiência sensorial e emocional desagradável 

associada com uma actual ou potencial lesão tecidular, ou que é descrita como tal.” 

(citado por Cardoso, 1999:3)8 

 A dor e o sofrimento aparecem quase sempre acompanhados. Torna-se difícil 

separar estes dois conceitos, uma vez que ambos levam ao aparecimento um do 

outro.35 O sofrimento é individual e pessoal, existindo sempre a necessidade de 

considerar aspectos únicos e particulares em cada caso.33 
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 Cicely Saunders, introduziu o conceito de dor total de forma a chamar a 

atenção para a multidimensionalidade da dor e do sofrimento. (Twycross, 2003)45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 10 - As quatro dimensões da dor. (Twycross, 2003:84) 
 

 Deste modo, compreende-se que um dos papéis do enfermeiro, em cuidados 

paliativos, se prende no controlo sintomático. 

 

“(-) tem um papel muito activo, não só a nível físico de, portanto de minimizar 

qualquer sintomatologia do doente (-)” E10U130 

 

“E com o doente, aam, trabalhar toda aquela parte da dor, da sintomatologia (-)” 

E16U225  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física 
Outros sintomas 
Efeitos indesejáveis do tratamento 
Insónia e fadiga crónica 

Psicológica 
Cólera pelos atrasos de 
diagnóstico 
Cólera pelo insucesso 
terapêutico 
Desfiguração 
Medo da dor e/ou da morte 
Sentimento de desamparo 

Social 
Preocupações familiares e 
económicas 
Perda do emprego, do 
prestígio e dos 
rendimentos 
Perda da posição social 
Perda do papel na família 
Sentimentos de abandono 
e de isolamento 

Espiritual 
Porque me aconteceu isto? 
Porque permite Deus que eu 
sofra assim? 
De que serve tudo isto? 
A vida tem algum significado 
ou finalidade? 
Poderão ser-me perdoados 
os meus erros passados? 

 
   Dor Total 
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 As manifestações do sofrimento e da dor, sempre foram preocupação e alvo 

de atenção, por parte do enfermeiro. Mais importante que o diagnóstico é a 

repercussão do mesmo na pessoa. Identificar, controlar os sintomas é um dever do 

enfermeiro. 

 

3.6 – Comunicação 

 

Categoria: Comunicação 

Unidade Relação de ajuda 

de  

Contexto 

Desmistificação da conspiração do 

silêncio 

Quadro 11 - Categoria: Comunicação 
 

 Na prática de cuidados paliativos é extremamente importante que haja uma 

boa comunicação e esta tem como objectivos reduzir a incerteza, melhorar os 

relacionamentos e indicar ao doente e à sua família uma direcção.45 

 Quaisquer que sejam as condições onde se prestam os cuidados, é muito 

importante que o enfermeiro dê uma atenção única à qualidade da relação que 

mantém com o doente.10 

 De acordo com Chalifour (2008:129)10 o interveniente em relação de ajuda, 

que neste caso é o enfermeiro, deve possuir três habilidades principais que estão 

intimamente ligadas: 

 ● “uma habilidade associada ao contacto, que se exprime essencialmente 

através dos sentidos o que lhe permite reconhecer as mensagens conceptuais e 

afectivas comunicadas pelo cliente”; 

 ● “uma habilidade em comunicar não verbalmente e verbalmente”; 
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 ● “uma habilidade em acompanhar os processos que se manifestam ao longo 

da relação”. 

 

 A relação de ajuda tem como objectivos fornecer ao doente a possibilidade 

deste identificar, sentir, saber, escolher e decidir se deve ou não mudar. Deste 

modo, os objectivos desta relação provêm dos objectivos dos doentes.24 

 As competências que o enfermeiro requer para o estabelecimento da relação 

de ajuda passam por determinadas capacidades, sendo elas a escuta, a clarificação, 

o respeito, a congruência, a confrontação e a empatia.24 

 Os enfermeiros estão conscientes da importância da comunicação verbal e 

não verbal, como podemos constatar nas seguintes unidades de registo: 

  

“(-) em termos de paciência e de conforto, dar uma palavra amiga, um toque nem 

que seja um olhar (-)” E9U116 

 

“(-) o enfermeiro é aquele que está geralmente à cabeceira do doente em todos os 

aspectos, aam, que ouve, que escuta, conforta (-)” E18U252 

 

 Em cuidados paliativos, incluímos numa boa comunicação a transmissão de 

más notícias e a conspiração do silêncio. 

 Definimos a conspiração do silêncio como a informação que é escondida dos 

doentes por parte dos familiares, embora o doente tenha direito à informação 

sempre que solicite. 
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“(-) a conspiração do silêncio não é de todo a melhor forma para lidar com esta 

última fase de vida (-) Explicar aos familiares que não adianta nós estarmos a dizer 

«sim, sim isso vai passar» e o doente cada dia se sente pior (-) então fingem todos 

o jogo dos contentes. Os familiares fingem que nada se passa, o paciente não se 

expressa porque não quer incomodar os familiares e pensa «eles assim ficam 

contentes porque pensam que eu não sei de nada», então é todo um jogo, toda a 

gente sabe mas ninguém fala sobre o problema e isso com a ajuda da, da parte de 

enfermagem (-)” E19U269 

 

 A conspiração do silêncio, por vezes surge como um conflito nas relações 

entre família/ doente/ profissional de saúde. Há que respeitar todos os 

intervenientes, não esquecendo que o doente é o sujeito primordial do cuidar. 

 

3.7 – Trabalho em Equipa 

 

Categoria: Trabalho em Equipa 

Unidade de contexto Equipa Multidisciplinar 

Quadro 12- Categoria: Trabalho em Equipa 
 

 Uma equipa pode ser definida como um grupo de pessoas que trabalham 

para o mesmo fim. 

 De acordo com Neto (2004:20)32 uma equipa de cuidados paliativos 

“considerada básica integra um médico, dois enfermeiros e um assistente social.” 

Contudo outros profissionais de saúde deverão fazer parte desta, ou apoiarem esta 

equipa cada vez que são solicitados.  
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Os elementos de uma equipa de cuidados paliativos deverão usar uma 

concepção comum, desenhando juntos a teoria e a abordagem dos problemas. A 

finalidade da sua actuação é o bem-estar global do doente e da sua família. 

 Uma equipa em cuidados paliativos tem como funções: o diagnóstico e 

comunicação apropriada do mesmo; formulação do plano de tratamento; 

implementação, monitorização e formação de novos planos; prestação de cuidados 

de suporte com controlo de sintomas adequado; suporte da família/ cuidadores e 

facilitar a preparação para a morte.6 

No entanto podem existir condicionantes para que surjam determinados 

problemas na equipa, os conflitos relacionais (intrapessoais, interpessoais e 

organizacionais), constrangimentos estruturais e a exposição constante à morte. 

 Cada membro da equipa deve desempenhar a sua tarefa profissional. O 

enfermeiro é o elemento pivot dentro da equipa de cuidados paliativos, pois é quem 

passa mais tempo com o doente, possibilitando a este conhecer mais 

profundamente a pessoa doente, monitorizando e avaliando a intervenção definida 

pela equipa. Assim como, posteriormente transmitir determinadas informações aos 

restantes elementos da equipa, nomeadamente ao médico. 

 

“(-) passa pelo estabelecimento, aquela ponte com a equipa médica, com todos os 

outros recursos que nós podemos coadjuvar com outros técnicos, com outros 

profissionais (-)” E18U253  

 

“(-) é o enfermeiro que passa a maior parte do tempo com o doente, é ele que 

percebe (-) quais são as necessidades do doente e aí sim transmitir, aaam, à parte 

médica (-)” E30U435  
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 Trabalhar em equipa, requer um esforço global tendo sempre como fim último 

o cuidar do outro. A equipa multidisciplinar, de cuidados paliativos, tem o dever de 

manter esta premissa. 

 

3.8 – Ambiente terapêutico 

 

 Em relação à categoria Ambiente terapêutico, esta surgiu de 2 subcategorias, 

em que cada uma é produto de várias unidades de contexto, que por vezes podem 

assumir algumas posições contraditórias. 

 

Categoria: Ambiente terapêutico 

Subcategoria: Elementos facilitadores 

 Aspectos a melhorar 

Quadro 13 - Categoria: Ambiente terapêutico 
 

 Considerando o ambiente terapêutico como o meio físico e social envolvente 

num ambiente hospitalar, encontramos nesta categoria dois aspectos muito 

importantes. Os enfermeiros apontam que existem elementos facilitadores e 

aspectos a melhorar face ao ambiente terapêutico que rodeia o doente. 

 De modo a facilitar a clarificação dos dados obtidos, decidimos analisar cada 

subcategoria em particular. 
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Subcategoria: Elementos facilitadores 

 Maior sensibilização para os Cuidados Paliativos 

Unidade Quartos individuais 

De Equipa Intrahospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 

Contexto Consulta da Dor 

 Disponibilização de material 

 Recursos humanos 

 Disponibilização de terapêutica 

 Profissionais com formação 

 Apoio da Oncologia 

Quadro 14 – Categoria: Ambiente terapêutico - Subcategoria: Elementos facilitadores 
 

 Tendo em conta as inúmeras unidades de contexto que originaram esta 

subcategoria, optámos por efectuar uma análise global, focando os aspectos 

essenciais referidos pelos enfermeiros. 

 

 A realidade vivida em meio hospitalar, num serviço de medicina é 

completamente distinta a de uma unidade de cuidados paliativos. Muitos são os 

aspectos a ter em consideração que levam a esta diferença. 

 Enquanto que numa unidade de cuidados paliativos, todos os doentes que se 

encontram internados são oficialmente considerados doentes paliativos e a conduta 

médica vai ao encontro destas necessidades. Por outro lado, num serviço de 

medicina podemos encontrar doentes que podem padecer de doenças agudas 

súbitas em que necessitam de uma actuação rápida e com índole curativa, mas 

também podemos encontrar doentes paliativos, contudo a actuação dos 

profissionais de saúde nem sempre vai de encontro à filosofia dos cuidados 
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paliativos e, infelizmente, continuamos a assistir a uma preocupação de índole 

curativa, com medidas agressivas e desproporcionadas para o doente. 

No entanto, os enfermeiros entrevistados referem que actualmente existe 

uma maior sensibilização para os Cuidados Paliativos, assim como também 

existem profissionais com formação nesta área.  

 

“(-) acho de opinião médica, vá acho que cada vez mais eles estão sensibilizados 

para o tratamento da dor, aam, e da parte de enfermagem também (-)” E1U8 

 

“(-) Cada vez há mais formação (-)”. E25U370 

 

 O Hospital de Santa Maria, enquanto hospital central, deve integrar diferentes 

especialidades médicas. 

 Relativamente aos Cuidados Paliativos, os enfermeiros consideram que a 

Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos, a Consulta da Dor e o Serviço 

de Oncologia, são uma mais valia. Como anteriormente referido uma Equipa de 

Cuidados Paliativos, considerada básica, é constituída pelas profissões de medicina, 

enfermagem e assistente social, no entanto todas as restantes profissões de saúde, 

consideradas pertinentes, devem estar envolvidas na Equipa. 

 

“(-) acho que a Equipa de Cuidados Paliativos funciona muito bem cá, tanto a parte 

de enfermagem como a parte médica, acho que eles se articulam bem e dão muito, 

muito apoio aos doentes internados (-).” E5U78 

 

“(-) para além do mais temos a Consulta da Dor (-).” E31U454  
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“(-) os próprios Oncologistas, que a maior parte dos Cuidados Paliativos estão 

ligados à Oncologia, vêm muitas vezes ao serviço sempre que solicitamos (-)”. 

E31U456 

 

 Para além destes recursos, os enfermeiros consideram que os recursos 

humanos existentes nos serviços, são suficientes para a prestação de cuidados. 

 

“(-) Acho que sim, agora somos mais do que há uns tempos atrás (-).”  

E21U311 

 

 Embora os recursos humanos sejam elementos necessários para a prestação 

de cuidados, esta não é possível sem recursos materiais, nomeadamente, em 

cuidados paliativos, a disponibilização de terapêutica adequada. E, de acordo 

com os enfermeiros estes recursos são disponibilizados pela instituição. 

 

“(-) a nível de material acho que há o indispensável, acho que há (-).” E15U219 

 

“(-) em termos mais físicos é a medicação e eles, os médicos são extremamente 

sensíveis à nossa opinião (-) acho que o hospital, em termos de medicação tem 

praticamente tudo (-).” E19U275 

 

Quanto à estrutura física, a existência de quartos individuais é apontado 

pelos enfermeiros como um aspecto de extrema importância para a prática de 

cuidados paliativos, possibilitando a privacidade do doente e da sua família. 

 

“(-) temos 2 quartos só com uma cama, tentamos face aos diagnósticos que temos 

não é? encaminhar esse tipo de pessoas para, para um quarto pois assim a família 
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também poderá estar mais à vontade e por vezes (-) permitimos que as famílias, 

aam, fiquem junto de, fique uma pessoa de referência, não é? junto daquela pessoa 

(-)” E17U245  

 

 Embora, no Hospital de Santa Maria não exista uma Unidade de Cuidados 

Paliativos, os enfermeiros entrevistados apontam diversos aspectos positivos e 

facilitadores para a prática de Cuidados Paliativos na instituição. 

 

Subcategoria: Aspectos a melhorar 

 Estrutura e espaço físico 

Unidade Privacidade 

 

De 

Referenciação da Equipa Intrahospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos por parte do médico assistente 

 Escassez do material adequado 

Contexto Défice de recursos humanos 

 Acolher doentes em macas 

 Dificuldade em aceitar Cuidados Paliativos 

 Gestão de tempo 

 Apoio à família 

 Instituições de retaguarda 

 Apoio dos Auxiliares de Acção Médica 

 Apoio da Dietista 

 Formação da Equipa de Saúde 

Quadro 15 – Categoria: Ambiente terapêutico - Subcategoria: Aspectos a melhorar 
 

 Para além de aspectos positivos e facilitadores, os enfermeiros entrevistados 

também apontam inúmeros aspectos a melhorar para a prática de Cuidados 

Paliativos, no Hospital de Santa Maria. 
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 A Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos é considerada uma mais 

valia, no entanto esta ainda depende de uma referenciação por parte do médico 

assistente para activar a sua intervenção como consultadoria nos serviços. Os 

enfermeiros consideram que esta referenciação é prejudicial para os doentes e, 

consequentemente o encaminhamento face à sua situação clínica. 

 

“(-) nem sempre cá vêm porque eles têm que ser pedidos (-) pedidos pela, pela 

equipa médica e por vezes a gente debate-se com doentes que sabemos que estão 

em fase terminal e que necessitariam de Cuidados Paliativos e que por vezes os 

médicos ainda não acham que seja necessário chamar a Equipa de Cuidados 

Paliativos, por vezes até somos nós que falamos com o médico e insistimos para (-) 

chamar a Equipa de Cuidados Paliativos (-)”. E3U39  

 

 Actualmente, os Cuidados Paliativos encontram-se cada vez mais em voga, 

no entanto ainda existe alguma dificuldade por parte dos profissionais de saúde 

em aceitá-los. 

 

“(-) acho que (-) os serviços não estão ainda, e mesmo nós pessoal (-) acho que 

ainda não estamos bem preparados para lidar com esta realidade (-)” E13U185 

 

“(-) pelo menos da parte médica não está ainda tão (-) sensibilizada para, para a 

questão dos Cuidados Paliativos, aam, e muitas vezes os médicos de cá optam por, 

por não, não seguir (-)” E27U399 

 

 Para além da dificuldade em aceitar estes cuidados, os enfermeiros 

consideram que a formação dos profissionais de saúde nesta área é diminuta, 

referindo que existe também um défice de recursos humanos a nível dos serviços.  
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“(-) devíamos ter mais formação nessa área porque mesmo os médicos do serviço 

acho que não estão informados (-) o objectivo é que o doente não tenha dores e 

muitas vezes é lhe prescrito um paracetamol e essas pessoas com um paracetamol 

as dores não desaparecem (-)”. E32U464  

 

“(-) o volume de trabalho é enorme (-) os recursos humanos com que temos ao 

nosso dispor, aaam, são escassos (-)” E29U422  

 

 Ainda, relativamente aos recursos humanos, os enfermeiros referem que 

existe um fraco apoio por parte dos auxiliares de acção médica e da dietista. 

Enquanto profissionais de saúde envolvidos numa equipa multidisciplinar, estes 

devem colaborar com os enfermeiros na prestação de cuidados ao doente e sua 

família. 

 

(-) o que eu acho aqui neste hospital (-) é que o apoio das auxiliares de acção 

médica é muito fraco (-) enquanto que eu vejo nos outros hospitais que não é bem 

assim. As senhoras auxiliares fazem outras coisas e dão mais tempo aos senhores 

enfermeiros para fazer se calhar o que eles realmente deveriam estar a fazer (-) se 

calhar sobrava mais tempo para, para acompanhar as pessoas que precisam de, de 

mais tempo, dos cuidados, de falar um bocadinho com calma com aquela pessoa 

(-)” E20U293  

 

“(-) a nível de, de dieta que devia de ser do gosto do doente, não é que é o que se 

preconiza é zero. Acho que a dietista é muito negligente nesse sentido (-)” E24U354  
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O Hospital de Santa Maria, com mais de 50 anos, construído numa e para 

uma realidade diferente daquela que é hoje em dia, possui uma estrutura e espaço 

físico que não se encontram adequadas ás necessidades.  

 

“(-) o espaço também, também é pequeno às vezes temos muitas camas, temos 

quatro camas numa sala pequenina que não dá para pôr o sofá e a cadeira, se se 

põe o sofá tira-se a cadeira (-)” E7U102  

 

 O facto da estrutura física não se adequar às necessidades dos doentes e 

das suas família contribui para a falta de privacidade dos mesmos. O espaço é 

insuficiente, as enfermarias encontram-se sobrelotadas e, muitas vezes os doentes 

são acolhidos em maca.  

 

“(-) Seria Necessário talvez mais quartos que permitissem privacidade para que 

possam estar mais famílias (-)” E12U166 

 

“(-) em termos de espaço físico não, porque somos uma medicina com, por vezes 

bastante macas e, já tivemos doentes em, em Cuidados Paliativos em macas (-)” 

E3U40 

 

 Para além destes aspectos, os recursos materiais existentes por vezes não 

são os mais adequados, o que na opinião dos enfermeiros, dificulta determinadas 

acções por parte dos mesmos no cuidar ao doente. Da mesma forma como referem 

que a gestão de tempo é um aspecto menos bom existente nos serviços. 
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“(-) camas avariadas que temos também bastantes e torna-se um bocadinho difícil 

posicioná-los como deve de ser (-). E8U109  

 

“(-) principalmente a falta de tempo (-) a principal dificuldade que eu sinto é não ter 

tempo suficiente (-) acho que principalmente é a falta de tempo (-)” E9U118  

 

A falta de tempo sentida pelos enfermeiros, por vezes reflecte-se no fraco 

apoio dado à família. Os enfermeiros consideram que a família é pouco apoiada, 

quer por parte destes como da parte médica.  

 

“(-) provavelmente as famílias às vezes precisariam de mais apoio e o doente 

também (-) mas não, não existe não é? (-).” E12U167 

 

 Os enfermeiros enumeram diversos aspectos a melhorar no Hospital de Santa 

Maria, mas também consideram que as instituições de retaguardas são 

insuficientes. 

 

“(-) apesar de já termos uma Equipa que está criada e que tenta dar algum apoio, 

aam, nos Cuidados Paliativos acho que ainda não é suficiente e depois porque o que 

há de retaguarda é completamente insuficiente e isso acaba por nos complicar 

também um bocado no nosso papel aqui, nesta instituição não é? porque não 

conseguimos se calhar dar o encaminhamento que estes doentes necessitam (-)” 

E13U183  
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3.9 – Vulnerabilidade da Equipa de Enfermagem 

 

 Nesta categoria encontrámos seis subcategorias, que tentaremos analisar por 

ordem sequencial das mesmas. 

 

Categoria: Vulnerabilidade da Equipa de Enfermagem 

 Respeitar a tomada de decisão 

Subcategoria Sintomas descontrolados 

 Sofrimento 

 Comunicação 

 Sentimentos do Enfermeiro 

 Doente 

 

Quadro 16 -  Categoria: Vulnerabilidade da Equipa de Enfermagem 
 

Entendemos por vulnerabilidade da equipa de enfermagem algo a que esta se 

encontra susceptível. 

Um dos aspectos que os enfermeiros apontam que os deixa vulnerável é 

relativamente à tomada de decisão, quer pela parte médica, da legislação, da família 

ou mesmo dos seus colegas. 

 

Subcategoria: Respeitar a tomada de decisão 

Unidade Equipa Médica 

De Legislação 

Contexto Família 

 Equipa de Enfermagem 

Quadro 17 - Subcategoria: Respeitar a tomada de decisão 
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 No que diz respeito à equipa médica consideram que esta é quem toma a 

decisão do rumo a seguir pelo doente, isto é, são os médicos que decidem que 

tratamentos e exames os doentes devem realizar, muitas vezes sem os informarem 

da sua decisão. Segundo os enfermeiros, os médicos não discutem terapêutica ou 

exames a realizar com os doentes, não lhes possibilitando de eles próprios tomarem 

uma decisão. 

   

“(-) na maior parte dos casos acho que nem a parte médica os informa (-) qual é 

que é o objectivo deles e mesmo isso é muito claro (-) em relação de exames que 

muitas vezes são invasivos, colonoscopias, endoscopias que tratam-se de, de 

exames de diagnóstico ainda bastante invasivos e dolorosos (-) muitas vezes sabe-

se que aquilo acaba por ter um objectivo não propriamente de (-) alívio ou de 

propriamente de diagnóstico (-).” E4U61 

 

 De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes29, estes têm o 

direito a serem informados acerca dos serviços de saúde existentes, suas 

competências e níveis de cuidados, assim como a serem informados sobre a sua 

situação de saúde. 

 É necessário entender-se que a vida é um valor fundamental mas não 

absoluto, existem limites não só, do corpo humano mas também da ciência e das 

técnicas que se ocupam dele. Por isso é necessário e deverá ser o próprio 

profissional de saúde, especialmente os médicos a consciencializarem-se de que a 

sua actuação tem limites.14 Contudo, nem sempre assistimos a esta realidade e, os 

enfermeiros têm essa consciência. 
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“(-) Outros que temos é também a nível da medicação endovenosa, antibióticos e 

outro tipo de medicação que (-) já não têm o benefício que, que e já não são 

estritamente necessários para o utente e muitas vezes continuam a ser feitos, a gente 

perde o acesso e somos quase que obrigados a puncionar outro acesso quando 

todos nós já sabemos que há uma medicação, há muita medicação que pode ser 

administrada a nível subcutâneo (-).” E29U426  

 

“(-) às vezes insistem um pouco em procedimentos invasivos que são 

desnecessários (-)” E3U36 

 

 Actualmente, a legislação portuguesa proíbe a eutanásia e o suicídio 

assistido. Práticas estas, por vezes faladas quando nos referimos aos desejos dos 

doentes terminais ou com uma doença incurável. 

 Alguns enfermeiros tornam-se vulneráveis aos pedidos dos doentes, no que 

refere ao terminar o seu sofrimento. 

 

“(-) é o que, o que a lei hoje em dia permite (-) e muitos doentes que temos aqui 

pedem para lhe darmos alguma coisa, um cocktail para acabarem com o sofrimento 

(-) mas claro que existe uma lei, existe uma Assembleia da República que assim o 

decidiu, às vezes é complicado não podemos muito, a maioria das vezes não 

podemos seguir o rumo que o doente quer, irá contra a lei (-).” E9U124  

 

Para além da equipa médica, por vezes a família e, respeitar a decisão desta 

relativamente ao doente, também é outro aspecto apontado pelos enfermeiros. Por 

vezes a família não vai de encontro aos desejos do doente. 
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“(-) já acompanhei doentes que eles manifestavam vontade de ir para casa mas 

depois têm outros problemas, as famílias que por vezes não têm condições ou têm 

receio que lhes aconteça alguma coisa (-) não têm condições físicas e por vezes 

monetárias e psicológicas (-).” E7U103  

 

 Por vezes a decisão e a actuação dos próprios colegas de enfermagem 

também pode ser um aspecto de vulnerabilidade. 

 

“(-) houve uma situação em particular (-) em que o doente (-), estava em fase 

terminal, (-) E tinha os chamados vómitos fecalóides (-) O doente pedia para ser 

entubado, que era uma agonia, sentia aquela sensação de constante enfartamento, 

com a boca sempre a saber mal. Eu cheguei numa tarde e entubei o doente, respeitei 

o que o doente quis (-) na manhã seguinte quando eu cheguei o doente não estava 

entubado porque o que está preconizado, segundo a colega é não entubar por isso o 

«respeitar» o doente, nós tentamos respeitar mas é uma coisa muito individual (-).” 

E24U356  

 

 Respeitar a tomada de decisão quer da equipa médica, quer da família ou dos 

próprios colegas são factores que tornam o enfermeiro vulnerável. 

 

Subcategoria: Sintomas descontrolados 

Unidade de Contexto Dor 

Quadro 18 - Subcategoria - Sintomas descontrolados 
 

 Os enfermeiros consideram que muitos doentes em fase paliativa ainda 

apresentam sintomas descontrolados, nomeadamente a dor. Embora medicados 

com outras terapêuticas a analgesia parece ser descurada. 
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“(-) continuamos a ter medicação de antibioterapia e sem ser de analgesia, 

continuamos aí a ter bastantes doentes com dores (-) temos aí doentes do foro 

paliativo neste momento cá (-) que não estão medicados se quer para a dor, que 

continuam a sofrer com dores (-)” E14U199  

 

Subcategoria: Sofrimento 

Unidade de Contexto Doente e Família 

Quadro 19 - Subcategoria: Sofrimento 
 

 Embora com muitas definições, definimos o sofrimento como “viver o impacto 

de um mal estar biopsicossocial intenso que domina a consciência e altera a 

experiência existencial e a capacidade de relação com o mundo.” (Gameiro, 

1999:36)18 

 A doença é uma fonte de sofrimento e, na doença terminal surgem um 

conjunto de problemas, associados à mesma, não só para o doente como para a 

família. 

 

“(-) temos aqueles doentes que estão, que apesar de terem esse tipo de patologias 

estão conscientes e orientados, que sabem aquilo que têm e por vezes é complicado 

lidar com o sofrimento deles (-).” E17U41  

 

“(-) a principal dificuldade é em lidar com a família porque normalmente o doente 

aceita aquilo que tem (-) Mas a maior dificuldade prende-se com, com a família 

(-).” E31U450 
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Subcategoria: Comunicação 

Unidade de Contexto Aceitar a morte como finitude 

 Entre Equipa Médica e de Enfermagem 

Quadro 20 - Subcategoria: Comunicação 

 
 Mais uma vez a comunicação aparece como elemento de extrema 

importância na prática de cuidados paliativos. 

 A comunicação com a família é um dever dos enfermeiros e, em cuidados 

paliativos, a morte é um tema bastante abordado, sendo este questionado quer pelo 

doente, quer pela família. Os enfermeiros consideram este aspecto como algo difícil.  

 

“(-) tenho mais dificuldade é ainda quando estão na fase em que eles estão 

conscientes e que comunicam connosco, o abordar o tema. O abordar o tema para 

mim não é muito fácil (-) o eu abordar o tema e começar a falar sobre o tema, aam, 

acho que é a parte que é para mim mais difícil (-).” E16U228  

 

 O trabalho em equipa é fundamental, principalmente na área da saúde, em 

que vários profissionais trabalham com um objectivo comum, o bem-estar do doente.  

Para um bom trabalho em equipa a comunicação é um aspecto fulcral. Os 

enfermeiros consideram que, por vezes existe dificuldade na comunicação entre a 

equipa médica e a equipa de enfermagem, em que os primeiros não estão abertos 

ao diálogo. 

 

“(-) por vezes não é fácil estabelecer diálogo com os médicos e se calhar fazer valer 

as nossas posições face ao sofrimento que o doente está a ter e às vezes é um 

bocadinho complicado articular com a parte médica e para, para determinados 

procedimentos que também são de enfermagem (-).” E17U242  
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Subcategoria: Sentimentos do Enfermeiro 

Unidade Doenças incuráveis 

De Componente emocional e psicológica 

Contexto Lidar com a morte 

Quadro 21 - Subcategoria: Sentimentos do enfermeiro 
 

 Os avanços da Medicina ao longo do século XX foram inúmeros, o que levou 

a um aumento da longevidade. Assim, a morte acontece com frequência no final de 

uma doença crónica evolutiva. 

 Com o avançar dos tempos, a morte deixou de ser vivida no domicílio, 

passando a ser o hospital o local onde este acontecimento mais se verifica. 

 No entanto, para alguns enfermeiros é complicado lidar com situações de 

doença crónica e incurável, em que a degradação da pessoa doente é visível de dia 

para dia, perdendo aos poucos algumas das suas funções, quer a nível físico, 

psicológico e até mesmo social. 

 

 Eu pessoalmente acho que é complicado gerir situações em que não há cura (-) 

pelo menos para mim a nível emocional porque me sinto frustrada (-)” E15U214  

 

 A morte, para muitos, ainda é considerada como um tabu e a negação a este 

acontecimento encontra-se bastante presente nos dias de hoje. 

 Muitos profissionais de saúde assumem a morte de um doente como um 

fracasso. É importante aceitar a morte como um acontecimento natural da vida. 

 Os enfermeiros entrevistados consideram realmente que lidar com a morte 

nem sempre é fácil. 
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“(-) é sempre complicado lidar com algumas situações terminais (-)” E18U256 

  

 O facto de os doentes cada vez mais morrerem no hospital, com 

internamentos prolongados faz com que os enfermeiros adquiram uma certa ternura 

e amizade pelos mesmos. Quando chega o culminar da vida, que é a morte, os 

enfermeiros assumem este momento como uma perda. 

 

“(-) Conseguir conciliar a parte profissional propriamente dita e a parte, parte 

pessoal (-) são doentes que nós temos um certo carinho. Por vezes estão cá no 

serviço bastante tempo e temos que conseguir separar as coisas e acho que aí é que 

é a grande dificuldade (-).” E26U385  

 

 O cuidar de doentes com doenças incuráveis e, posteriormente o lidar com a 

morte acarreta, no enfermeiro diferentes sentimentos. 

 

Subcategoria: Doente 

Unidade Doentes jovens 

De Contexto Negação do doente face à sua situação clínica 

Quadro 22 - Subcategoria: Doente 
 

 As doenças crónicas e a morte, comummente associadas a idosos, no 

entanto, estas cada vez mais surgem em pessoas jovens. 

 Os enfermeiros assumem que cuidar de doentes jovens é lhes mais 

complicado, como se evidencia na seguinte unidade de registo: 
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“(-) um doente jovem custa , custa muito a nível emocional (-) as pessoas jovens 

(-) ficam em estados de angústias e às vezes há pessoas que eu já tenho visto aqui 

com uma angústia do doente oncológico na fase terminal ficam numa fase de 

angústia que dói, dói olhar para aquelas pessoas, custa-me muito (-).” E20U288  

 

 kübler-Ross, citado por Macedo (2011)25 realizou um estudo com mais de 

duzentas entrevistas efectuadas junto de doentes terminais, concluindo que 

qualquer ser humano, quando a morte se aproxima, passa por 5 fases distintas: 

negação e isolamento, raiva, negociação, depressão e aceitação. 

 Os timings com que cada pessoa passa por cada fase não se encontram 

definidos, assim cada pessoa passa por cada fase de forma distinta. 

 Para os enfermeiros entrevistados por vezes torna-se complicado quando os 

doentes se encontram em fase de negação, como podemos compreender através da 

seguinte unidade de registo: 

 

“(-) há doentes que aceitam a doença, outros que não aceitam, acho que também 

tem um pouco a ver com isso porque há doentes que são mais renitentes que estão 

revoltados com a própria situação e que se calhar não aceitam tão facilmente os 

nossos cuidados (-). E23U333 ” 
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3.10 – Contributos da Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos 

  

Categoria: Contributos da Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos 

 Ensino de técnicas 

Unidade Controlo da dor física 

De Sugestões terapêuticas 

Contexto Sensibilização médica 

 Esclarecimento de dúvidas 

 Articulação 

 Trabalho em Equipa 

Quadro 23 - Categoria: Contributos da Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos 
 

A Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos do HSM é bastante recente, 

tendo iniciado funções em 2007, apenas com 1 médica, 2 enfermeiras, 1 assistente 

social e 1 psicóloga, para consultadoria a todos os serviços do hospital desde que 

referenciados pelo médico assistente. 

Encontra-se, já documentado que as Equipas Intrahospitalares de Suporte em 

Cuidados Paliativos (EIHSCP) promovem uma melhoria do controlo sintomático, 

reduzem os tempos de medicação e promovem uma adequação das terapêuticas. 1 

Os enfermeiros também consideram que a Equipa Intrahospitalar contribui no 

controlo da dor física e relativamente às sugestões terapêuticas. 

 

“(-) A nível de controlo de dor sim, a nível de controlo de dor acho que aí é onde se 

nota, onde se nota melhor porque realmente eles fazem sugestões muito ajustadas 

àquele doente, a todas as características que a pessoa tem e realmente a dor 

consegue-se controlar melhor (-).” E13U193  
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“(-) o que eu observo na Equipa de Cuidados Paliativos prende-se mais com 

sugestões terapêuticas (-) especialmente a nível de analgesia, fazem uns esquemas 

analgésicos que os nossos médicos não estão tão habituados e eles normalmente 

acatam a decisão dessa Equipa (-).” E17U247 

 

Um dos papéis determinantes das Equipas Intrahospitalares de Suporte em 

Cuidados paliativos é a sensibilização e a formação de outros técnicos para a prática 

de Cuidados Paliativos.25 

 Papel, este considerado como um dos aspectos que os enfermeiros 

consideram que a Equipa Intrahospitalar contribui para uma melhoria dos cuidados 

de enfermagem. 

 

“(-) o facto de existir a Equipa de Cuidados Paliativos de cá já é uma mais valia em 

dois pontos, não só nos elucida por vezes de algumas medidas que nós precisamos 

para melhorar o conforto do doente e também porque doutra perspectiva vai elucidar 

não só nós, os enfermeiros, mas também as equipas médicas para a necessidade de 

uma prática de Cuidados Paliativos, o porquê dos Cuidados Paliativos (-).” E2U28  

 

 Incluímos na formação o ensino de técnicas e o esclarecimento de dúvidas 

por parte da Equipa Intrahospitalar aos enfermeiros nos serviços. 

 

“(-) temos aprendido várias técnicas por exemplo de alívio da dor, nomeadamente 

da cavidade oral aquelas misturas com limão (-) com água gelada (-) e mesmo a 

nível de puncionamentos subcutâneos com as buterflys, os locais, os níveis de 

absorção, o tempo que tem de ficar, qual é a quantidade que podemos injectar de 

líquido pronto, isso tudo acho que foi importante (-). E9U125  
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“(-) essencialmente esclarecimento, portanto esclarecimento nosso equipa de 

enfermagem da parte deles que tentam fazer-nos também perceber colocam 

questões ou fazem-nos colocar também questões para, para que nos sintamos 

envolvidos, envolvidos e tentar efectivamente perceber a dinâmica dos Cuidados 

Paliativos (-).” E12U170  

 

 Para além dos aspectos já referidos, os enfermeiros também consideram 

como factores de contributo da Equipa Intrahospitalar a articulação existente entre 

esta equipa e as equipas dos serviços assim como o trabalho em equipa. 

 

“(-) quando vêm cá ao serviço comunicam muitas vezes (-) existe a comunicação 

nós com elas, dizemos o que aconteceu com o doente e vice-versa e elas também, 

por sua vez muitas vezes nos despertam (-) para certas situações do doente (-)” 

E4U64  

 

“(-) têm uma boa interacção connosco. Acho que trabalhamos em equipa (-).” 

E15U222  
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3.11 – Categoria: Estratégias para a melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados pela Equipa Intrahospitalar 

 

Categoria: Estratégias para a melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados pela Equipa Intrahospitalar 

 Acções de formação 

Unidade Visitas mais regulares da Equipa Intrahospitalar 

De Referenciação dos doentes 

Contexto Aumento de recursos humanos 

 Intervenção regular de um psicólogo 

 Informação clínica 

 Articulação entre equipas 

 Partilha de conhecimentos por parte da Equipa 

Quadro 24 - Categoria: Estratégias para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados pela Equipa 
Intrahospitalar 
 

 São vários os aspectos que os enfermeiros apontam como estratégias para a 

melhoria da qualidade dos cuidados prestados pela Equipa Intrahospitalar, no 

entanto alguns destes já apontados também como contributos desta Equipa, 

nomeadamente a formação, a articulação entre Equipas e a partilha de 

conhecimentos. 

 A realização de acções de formação é um aspecto muito valorizado pelos 

enfermeiros como estratégia, foram encontradas 12 unidades de registo. 
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“(-) fazer formações (-) a título de formação contínua, não tão intensiva como 

aquelas que eles fazem de 1 ou 2 semanas mas se calhar pequenas formações de ½, 

1 hora nos serviços (-) mesmo que façam em blocos, tipo um dia tratam da 

alimentação, outro dia de outra, de outra actividade de vida mas que, que seja uma 

formação mais, mais contínua, que venham cá exemplifiquem nos expliquem o 

porquê das coisas porque às vezes a gente faz mas não sabe bem porquê (-) 

pequenas formações nos próprios serviços até, acho que, que ajudava muito porque, 

pá, há colegas mesmo que não sabem (-).” E5U82  

 

Relativamente à articulação entre equipas 

 

“(-) ainda bem que existem, só tenho pena realmente que às vezes a comunicação 

entre nós não seja, não seja a melhor porque poderia ser muito mais eficaz (-).” 

E13U192  

 

“(-) quando eles vêm cá é basicamente é medico-médico e ponto final, da nossa 

parte não há, não há nada (-).” E14U206  

 

Como referimos, a partilha de conhecimentos para além de um contributo é 

visto como um aspecto a melhorar assim como a partilha da informação clínica do 

doente. 

 

“(-) há uma falta de comunicação entre eles e nós, sobre a situação do doente (-) 

Essa comunicação sobre a situação clínica do doente (-) acho mesmo que o que 

falha às vezes é essa comunicação.” E7U104  

 

“(-) depois também o saber, que eles também podiam transmitir e acho que íamos 

ganhar todos com isso (-).” E13U194  
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 Como temos referido ao longo do trabalho a intervenção da Equipa 

Intrahospitalar aos doentes internados nos serviços encontra-se limitada, isto porque 

para activar esta Equipa é necessário que o médico assistente faça a referenciação 

do doente e, que nem sempre acontece quando necessário. 

 

“(-) acho que a equipa médica poderia pedir a colaboração deles muito mais vezes 

do que aquela que é pedida (-) nem sempre é pedida atempadamente, às vezes 

podemos ter doentes que poderiam estar em Cuidados Paliativos e acabam por 

falecer (-).” E3U44  

 

“(-) a referenciação dos Cuidados Paliativos pela nossa parte, a parte de 

enfermagem em vez, em lugar de serem só os médicos que às vezes não estão 

despertos, não querem saber. Era bom que pudesse ser dado esse passo.” E12U171  

 

 Outro dos aspectos apontados prende-se em visitas mais regulares da Equipa 

Intrahospitalar, 

 

“(-) poderiam fazer visitas mais regulares (-)” E3U43 

  

“(-) não é uma, uma presença muito assídua aqui no serviço (-)” E17U248  

 

no entanto, uma vez que a referenciação médica é diminuta, razão esta que poderá 

limitar esta visita mais regular. 
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 Os enfermeiros têm a percepção de que a Equipa Intrahospitalar possui uma 

debilidade em recursos humanos na sua constituição, referindo então que os 

recursos humanos da Equipa deveriam aumentar. 

 

“(-) para um Hospital da nossa dimensão não é de todo suficiente (-) vai 

impossibilitar chegar a outros doentes que necessitem, acho que deveria haver um 

maior, um maior número de pessoas, uma maior equipa e abranger também outros 

(-) outros profissionais como psicólogos e, e nutricionistas que também são 

necessários (-).” E3U46  

 

 Para além do aumento de recursos humanos da Equipa consideram a 

intervenção regular de um psicólogo como uma estratégia para melhorar a sua 

qualidade de cuidados. 

 

“(-) a intervenção mais regular de um psicólogo nesta Equipa (-) estes doentes 

precisam muito de acompanhamento psicológico, se calhar muitos deles já estão 

numa fase de aceitação da sua doença mas aceitação não implica o deixar de ter 

uma frustração ou sentimentos de tristeza e de angústia e que nem sempre nós 

conseguimos atender e não é a medicação que vai apagar esses sentimentos (-).” 

E11U160  
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3.12 – Estratégias para a melhoria da qualidade dos Cuidados Paliativos 

 

Quanto à categoria estratégias para a melhoria da qualidade dos Cuidados 

Paliativos, esta surgiu de 1 subcategoria e de 3 unidades de contexto distintas. 

 

Categoria: Estratégias para a melhoria dos Cuidados Paliativos 

Subcategoria Unidade de Cuidados Paliativos 

  

Unidade Divulgação dos Cuidados Paliativos 

De Utilização de terapias complementares 

Contexto Maior abertura para os Cuidados Paliativos 

Quadro 25 - Categoria: Estratégias para a melhoria dos Cuidados Paliativos 
 

Quanto à última categoria encontrada, são vários os enfermeiros e por 

diversos aspectos que consideram que a existência de uma Unidade de Cuidados 

Paliativos seria uma estratégia para a melhoria da qualidade dos Cuidados 

Paliativos a prestar no Hospital de Santa Maria. 

 

Subcategoria: Unidade de Cuidados Paliativos 

Unidade Pertinência da sua existência 

De Recursos humanos suficientes 

Contexto Espaço físico apropriado 

 Cuidados diferenciados 

 Profissionais com formação em Cuidados Paliativos 

Quadro 26 - Subcategoria: Unidade de Cuidados Paliativos 
 

“(-) devia de haver uma Unidade de Cuidados Paliativos obviamente no hospital (-) 

mas eu acho que a Unidade era o essencial (-).” E10U141  
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 São 32 os critérios apresentados para a qualidade das Unidades de Cuidados 

Paliativos tendo em consideração os cuidados ao doente e família, trabalho em 

equipa e avaliação e melhoria da qualidade.2 

 Obter uma melhor qualidade de vida possível para os doentes e suas famílias 

é um dos objectivos dos cuidados paliativos.  

 Estes cuidados caracterizam-se por cuidados totais e activos prestados por 

uma equipa interdisciplinar, com formação específica e treino adequado. Devem ser 

prestados desde o diagnóstico até à fase terminal, incluindo o apoio no luto. 2 

 Pela sua natureza holística, envolvem diferentes profissionais de saúde, 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, cuidadores espirituais, 

fisioterapeutas, farmacêuticos, entre outros. 2 

 Alguns dos aspectos referidos pelos enfermeiros na necessidade de uma 

Unidade de Cuidados Paliativos no HSM vão de encontro a estes critérios, tais 

como: recursos humanos suficientes, cuidados diferenciados e profissionais com 

formação. 

 

“(-) seria um apoio e possivelmente já teria pessoal suficiente que estaria alertado 

para essa e os doentes não estariam juntos com outros doentes (-) e nós temos 

dificuldades em responder a, a problemas agudos quanto mais- (-) depois nós não 

temos tempo para cuidar dos outros doentes que não estão numa situação aguda.” 

E28U417  

 

“(-) poderão também prestar cuidados mais personalizados nesse tipo de doentes e 

poderão evitar todos os desconfortos que eles tenham e acho que terão cuidados 

mais específicos e que serão se calhar melhor seguidos.” E6U95  
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“(-) provavelmente as equipas que, que iriam tutelar esse, esse serviço e quer seja 

médica, quer de enfermagem provavelmente já teriam uma pré-formação, aam, em 

Cuidados Paliativos o que só iria enriquecer a, a prestação de cuidados que nós aqui 

infelizmente nas medicinas não, não conseguimos.” E29U433  

 

 Outro aspecto que os enfermeiros consideram importante é que uma Unidade 

de Cuidados Paliativos criada de raiz deverá ter espaço físico apropriado. 

 

“(-) Acho que um doente que está numa situação paliativa necessita ainda mais de 

uma especificidade no seu cuidar. Necessitam de privacidade e sossego, o qual não 

conseguem conjuntamente com um doente que se encontra numa fase aguda ou com 

períodos de agitação e confusão mental, o que acaba por na sua globalidade 

constituir um ambiente incomodativo e prejudicial para estes utentes. Acabam por 

estar mais sujeitos a infecções nosocomiais ou outro tipo de situações adversas que 

daí possam advir.” E18U265  

 

Categoria: Estratégias para a melhoria da qualidade dos Cuidados 

Paliativos 

Unidade Divulgação dos Cuidados Paliativos 

De Utilização de terapias complementares 

Contexto Maior abertura para os Cuidados Paliativos 

Quadro 27 - Categoria: Estratégias para a melhoria da qualidade dos Cuidados Paliativos - Restantes 
Unidades de Contexto 
 

 Outros aspectos que os enfermeiros referem como estratégias para a 

melhoria da qualidade dos Cuidados Paliativos são: a divulgação e a maior abertura 

para os Cuidados Paliativos e a utilização de terapias complementares. 
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“(-) se calhar mais divulgação das coisas (-) mesmo a nível hospitalar se calhar 

haver mais divulgação dos Cuidados Paliativos (-).” E6U93 

 

“(-) são uma ponte muito importante entre nós e a equipa médica (-) e com a ajuda 

deles conseguimos prestar, aam, Cuidados Paliativos com muita maior qualidade 

(-)”. E29U427 

 

“(-) podia-se investir um bocadinho mais nesta Equipa (-) em técnicas de 

relaxamento que também já há a nível hospitalar, já cá tivemos um doente com 

técnicas de relaxamento, existem outras técnicas, musicoterapia (-)” E11U159 
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4 - Discussão dos Resultados 

 

No que concerne à discussão dos resultados, é fundamental procurar saber 

se os mesmos dão resposta aos objectivos inicialmente, traçados para esta 

investigação. 

Deste modo, optámos por apresentar o resultado da discussão dos dados, 

relacionando cada categoria obtida com os objectivos propostos. 

É com agrado, que constatamos que os resultados finais, não só deram 

resposta aos objectivos, mas que foram mais além, servindo de motivação para 

novas pesquisas e para fortalecer o saber na área dos Cuidados Paliativos. 

As categorias: Cuidar quando a cura não existe; Cuidar no processo de morte 

e Cuidados globais à pessoa doente, dão resposta ao objectivo que procurava 

definir o significado dos Cuidados Paliativos, para os enfermeiros que prestam 

cuidados ao doente em fase paliativa. 

Os enfermeiros entrevistados consideram que os Cuidados Paliativos se 

destinam a doentes em que a cura não existe, devendo serem prestados cuidados 

globais à pessoa doente até ao processo de morte. 

Segundo o PNCP (2010)36 os Cuidados Paliativos “têm como objectivo central 

o bem-estar e a qualidade de vida do doente, pelo que se deve disponibilizar tudo 

aquilo que vá de encontro a essa finalidade, sem recorrer a medidas agressivas que 

não tenham esse objectivo em mente.” 

Neste estudo, esta premissa é bastante valorizada. Os enfermeiros têm 

presente a constante preocupação com o bem-estar da pessoa em fase terminal, em 

que os cuidados de conforto assumem um papel primordial, durante toda esta fase, 
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em que se tornam mais dependentes nas suas actividades de vida diária, até à fase 

final das suas vidas, que é a morte. Assumindo que os Cuidados Paliativos 

proporcionam uma morte digna. 

Todos os aspectos considerados pertinentes, pelos enfermeiros, no que diz 

respeito à definição de cuidados paliativos vai de encontro à actual definição da 

OMS (2002) que os define com uma abordagem “que visa melhorar a qualidade de 

vida dos doentes – e suas famílias – que enfrentam problemas decorrentes de uma 

doença incurável e/ou grave e com prognóstico limitado, através da prevenção e 

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

problemas não só físicos, como a dor, mas também dos psicossociais e espirituais.” 

(Citado por Neto, 2006:19)33 

Segundo Sapeta (2011)39 o enfermeiro avalia, revê e ajusta os cuidados, 

centrados no doente enquanto pessoa global e, o seu objectivo prende-se na busca 

do bem-estar, do conforto, da qualidade de vida e na minimização do sofrimento 

físico e existencial. 

De acordo com a nossa experiência profissional, os conceitos aqui 

apresentados que tentam definir os Cuidados Paliativos, encontram-se presentes na 

maioria dos enfermeiros, associando realmente, estes cuidados, a doentes 

terminais, com doenças incuráveis em que se devem prestar todos os cuidados, 

nomeadamente, de conforto, de forma a proporcionar uma qualidade de vida até à 

morte, proporcionando que esta seja a mais digna possível. 

 

39 – Paula Sapeta realizou um estudo em 2008 sobre o processo de interacção enfermeiro-doente no cuidar em 

fim de vida. O estudo incidiu em enfermeiros a exercerem funções em Serviços de Medicina num Hospital em 

Portugal 
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No que concerne às categorias: Cuidar holístico; Controlo sintomático; 

Comunicação e Trabalho em equipa, estas vão ao encontro do objectivo que visava 

averiguar qual o papel do enfermeiro no cuidar do doente em fase paliativa. 

Os enfermeiros entrevistados assumem que o papel do enfermeiro no cuidar 

da pessoa em fase paliativa passa por um cuidar holístico, pelo controlo sintomático, 

pela comunicação e pelo trabalho em Equipa.  

 Como cuidar holístico entendemos todos os cuidados que tendem a 

acompanhar o doente e a sua família.  

Os resultados obtidos vão de encontro às 4 áreas consideradas fundamentais 

na aplicação dos cuidados paliativos.  

 O controlo sintomático envolve em grande parte as manifestações de uma 

doença limitativa e/ou terminal que influencia fortemente o bem-estar do doente. Os 

sintomas mais comuns são do foro gastrointestinal (náuseas, vómitos, disfagia, 

obstipação/ oclusão intestinal), respiratório (dispneia, tosse, secreções), integrando 

outras manifestações como a ansiedade, a depressão, a anorexia, entre outros. 

Deste modo, o cuidar da pessoa em fase terminal terá de ser obrigatoriamente um 

cuidar holístico, em que a comunicação se torna como um instrumento fundamental 

na relação que se estabelece com o outro, a sua família e a equipa multidisciplinar.  

 A dor total envolve a pessoa doente numa perspectiva física, social, 

psicológica e espiritual, a qual deve ser avaliada, gerida e controlada ao longo de 

todo o processo. 

 O luto e a perda são aspectos a ter presentes desde o diagnóstico até á 

morte, sendo um dever de toda a equipa multidisciplinar, dar resposta às 
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necessidades do doente e família ao longo de todo este percurso, prolongando-se 

até a família sentir como necessário o apoio da equipa após a morte do seu familiar. 

Quanto às categorias: Ambiente terapêutico e Vulnerabilidade da Equipa de 

Enfermagem, estas, respondem ao objectivo que procurava identificar os factores 

interferentes no cuidar do doente em fase paliativa. 

 O ambiente terapêutico é considerado pelos enfermeiros como um factor 

interferente no cuidar do doente em fase paliativa. Contudo assumem que existem 

elementos facilitadores e aspectos a melhorar, referentes ao mesmo. 

Começamos por enumerar os aspectos considerados como elementos 

facilitadores, sendo relevante: a maior sensibilização para os cuidados paliativos, 

quartos individuais, Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos, Consulta da Dor, 

disponibilização de material, recursos humanos, disponibilização de terapêutica, 

profissionais com formação e o apoio da Oncologia. 

 Por outro lado são apontados como aspectos a melhorar a estrutura e o 

espaço físico, a privacidade, a referenciação da Equipa Intrahospitalar de Cuidados 

Paliativos por parte do médico assistente, a escassez de material adequado, o 

défice de recursos humanos, o acolher doentes em macas, a dificuldade em aceitar 

os Cuidados Paliativos, a gestão de tempo, o apoio à família, as instituições de 

retaguarda, o apoio das auxiliares de acção médica e da dietista e a formação da 

Equipa de Saúde. 

 Podemos, então constatar que alguns aspectos foram apresentados como 

elementos facilitadores e simultaneamente como aspectos a melhorar. 

 Discutiremos apenas os aspectos a que os enfermeiros deram mais ênfase. 

Como elemento facilitador, sem dúvida que é a Equipa Intrahospitalar de Cuidados 
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Paliativos, apresentando 14 unidades de registo. É importante frisar que, embora 

apenas com 1 unidade de registo, o apoio da Consulta da Dor e da Oncologia foi 

considerado uma mais valia. Realçando o contributo de outras especialidades 

médicas para a prestação de cuidados paliativos. 

 A estrutura e o espaço físico são os aspectos a melhorar que apresentaram 

mais unidades de registo, 16 no total.  

 Na nossa prática profissional, é certo que a estrutura e o espaço físico são 

factores condicionantes no cuidar de doentes em fase paliativa, no entanto estes 

também o são relativamente a doentes agudos. Consideramos que, indo ao 

encontro da temática em estudo e, de acordo também com os enfermeiros 

entrevistados que a dificuldade em aceitar os cuidados paliativos, pode-se tornar na 

barreira mais difícil para a prática dos mesmos. 

 É certo que todos os profissionais de saúde desenvolvem acções paliativas, 

no entanto pressupomos que para realizar cuidados paliativos de acordo com a 

filosofia que define os mesmos e com os recursos exigidos para a prestação efectiva 

de cuidados paliativos de qualidade, ainda teremos que continuar a procurar 

activamente modos e formas de cuidar. 

Para além do ambiente terapêutico, aspectos que levam à vulnerabilidade da 

Equipa de Enfermagem também são considerados como factores interferentes no 

cuidar do doente em fase paliativa. 

São considerados como aspectos de vulnerabilidade do enfermeiro a tomada 

de decisão, os sintomas descontrolados, o sofrimento, a comunicação, os 

sentimentos do enfermeiro e o próprio doente. 
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A tomada de decisão da equipa médica é apontada, com 47 unidades de 

registo, como o principal causador de vulnerabilidade por parte do enfermeiro. 

O facto de os médicos ainda adoptarem medidas agressivas e 

desproporcionadas perante os doentes em fase terminal conduz a um conflito ético-

moral em grande parte dos enfermeiros. Esta situação da necessidade de tomada 

de decisão torna-se complexa, uma vez que começa por questionar quem deve 

fazer parte do processo de tomada de decisão, a quem compete tomar a decisão? 

Segundo Osswald (2000), citado por Curado e Oliveira (2010:205)14 “a 

avaliação da proporcionalidade do meio terapêutico a utilizar no doente em fase 

terminal é imprescindível para não se cair na obstinação terapêutica. É 

imprescindível, contudo, uma humanização do fim de vida (-).” 

 De acordo com a prática profissional de enfermagem, pode verificar-se que a 

grande maioria dos médicos ainda insiste em tratamentos e exames desnecessários 

perante determinados doentes, em que sabemos que a morte se encontra eminente.  

 Porque será que isto ainda acontece? É uma pergunta à qual ainda não 

temos resposta. Será que ainda encaram a morte como um fracasso? Será por não 

terem formação em cuidados paliativos? 

 Parece-nos por vezes difícil de entender, pois quando temos um doente em 

que lhe é diagnosticado um enfarte agudo do miocárdio, por exemplo, os médicos 

sabem que terapêutica administrar e quando têm dúvidas solicitam o apoio da 

cardiologia. No entanto, quando têm um doente em fase terminal ou decorrente de 

uma doença crónica progressiva ainda têm muita dificuldade em adequar a 

terapêutica e quando não sabem têm bastante relutância em pedir ajuda. 
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 Pensamos que a partilha de conhecimentos, uma comunicação adequada, a 

definição de competências, um objectivo em comum, temperados com uma certa 

humildade, talvez seja um dos caminhos a seguir. A formação específica em 

cuidados paliativos surgirá como uma necessidade absoluta para um cuidar holístico 

da pessoa em fase terminal independentemente do grupo profissional em que cada 

um se enquadra, 

A categoria Contributos da Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos dá 

resposta ao objectivo que pretende conhecer em que medida a Equipa 

Intrahospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos contribui para uma melhoria dos 

Cuidados de Enfermagem. 

 Relativamente à Equipa Intrahospitalar de Cuidados Paliativos os enfermeiros 

consideram que esta Equipa contribui em diversos aspectos, sendo eles: no ensino 

de técnicas, no controlo da dor física, nas sugestões terapêuticas, na sensibilização 

médica, no esclarecimento de dúvidas, na articulação e trabalho em equipa. 

 Embora, não tenhamos traçado como objectivo mas valorizando os dados 

obtidos e a respectiva análise, tentámos averiguar quais seriam as estratégias para 

a melhoria da qualidade dos cuidados prestados por esta Equipa. Os enfermeiros 

entrevistados apontaram cerca de 8 aspectos a melhorar, sendo que a formação e o 

aumento dos recursos humanos parecem-nos ser os mais importantes. 

 Quanto à formação, os enfermeiros referem que esta Equipa deveria realizar 

acções de formação sobre cuidados paliativos aos enfermeiros dos serviços (12 

unidades de registo) e embora, a Equipa Intrahospitalar faça formações 

regularmente, os enfermeiros consideram que os seus conhecimentos sobre a área 

dos cuidados paliativos ainda são muito diminutos, o que os limita em alguns 
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cuidados aos doentes. Sentimos que é necessário repensar as estratégias de 

formação de acordo com as necessidades dos enfermeiros nos diferentes serviços, 

sendo que se torna emergente efectuar um diagnóstico das necessidades 

formativas. 

 Maximizar os recursos humanos da Equipa (12 unidades de registo) seria 

bastante benéfico, uma vez que, na sua actuação prática encontram-se apenas 1 

médica, 2 enfermeiras, 1 assistente social e 1 psicóloga, parecendo ser insuficiente 

para dar resposta às necessidades dos doentes, famílias e pares (profissionais de 

saúde). Contudo esta Equipa possui várias valências, seis no total. Referindo que a 

inter consulta e a consulta externa é realizada no HSM e no HPV. 

 A Equipa Intrahospitalar é relativamente recente, sendo já uma mais valia 

para os doentes/família e profissionais do Hospital de Santa Maria.  

Pelos aspectos referenciados torna-se pertinente aumentar o número de 

profissionais de saúde com formação na área de cuidados paliativos, para que 

possam dar resposta de uma forma mais eficaz. 

 Por último, tentámos perceber, junto dos enfermeiros entrevistados que 

estratégias encontram para a melhoria dos cuidados paliativos. Estes referem que o 

ideal seria a construção de uma Unidade de Cuidados Paliativos no Hospital de 

Santa Maria (38 unidades de registo). 

 Por outro lado, também referem que a utilização de terapias complementares, 

a divulgação e uma maior abertura para os cuidados paliativos são aspectos que 

podem melhorar a prestação de cuidados paliativos. 

Deste modo, podemos afirmar que alcançámos na totalidade os objectivos a 

que nos propusemos e simultaneamente constatar que os resultados obtidos vão ao 
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encontro da pesquisa, retratada no enquadramento teórico. Podemos ainda afirmar 

que a análise e a discussão dos resultados estão de acordo com a perspectiva do 

próprio investigador, quer pela sua experiência na prática clínica, quer pela formação 

adquirida ao longo deste mestrado. 

O presente trabalho permitiu conhecer a realidade do doente em fase 

paliativa, internado num Serviço de Medicina do Hospital de Santa Maria, segundo a 

visão dos enfermeiros, alcançando na plenitude o objectivo geral desta investigação. 
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4 – Conclusão 

 

Actualmente, os Cuidados Paliativos são considerados imprescindíveis nos 

cuidados de saúde. No entanto, as estruturas que existem em Portugal são muito 

insuficientes relativamente às necessidades que os doentes apresentam. 

A realidade vivida pelo investigador ao cuidar de doentes com doenças 

crónicas e evolutivas e em fase terminal, num serviço de medicina foi a fonte de 

motivação para a realização deste mestrado e, consequentemente desta 

investigação. 

Considerámos o estudo do fenómeno através da metodologia qualitativa, 

estudo descritivo-exploratório, realizando 32 entrevistas áudio gravadas a 

enfermeiros a exercerem funções em Serviços de Medicina. Entendemos a 

metodologia utilizada como uma opção válida e adequada, pois permitiu-nos 

conhecer a realidade do doente em fase paliativa internado num Serviço de 

Medicina do Hospital de Santa Maria, segundo a visão dos enfermeiros. 

A partir da análise dos dados, recorrendo ao Modelo de Análise de Conteúdo 

proposto por Laurence Bardin, obtivemos 12 categorias. 

 De acordo com estas, podemos afirmar que os objectivos inicialmente 

traçados foram alcançados com sucesso. Os resultados obtidos, não só deram 

resposta aos objectivos inicialmente traçados, como nos permitiram apresentar 

algumas estratégias para a melhoria dos Cuidados Paliativos no Hospital de Santa 

Maria. 

 As conclusões que apresentamos vão de encontro aos objectivos traçados, 

sendo que: 
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• A maioria dos enfermeiros considera que os Cuidados Paliativos se destinam 

a doentes terminais, baseados essencialmente em cuidados de conforto, de 

forma a proporcionar um bem-estar e uma qualidade de vida até ao final da 

mesma. 

• O papel do enfermeiro no cuidar do doente em fase paliativa centra-se 

essencialmente no apoio à família, no controlo sintomático, na comunicação e 

no trabalho em equipa, tendo como unidade de cuidados o doente e a família. 

• As enfermarias do Hospital de Santa Maria são um factor condicionante para 

a prática de Cuidados Paliativos, quer pela estrutura e espaço físico, quer 

pelo número elevado de doentes. 

• A fraca sensibilização da equipa médica para os Cuidados Paliativos é alvo 

de grande vulnerabilidade por parte do enfermeiro e, em consequência desta, 

nem todos os doentes que necessitam de Cuidados Paliativos são 

referenciados à Equipa Intrahospitalar. 

• A Equipa Intrahospitalar é considerada como uma mais valia para os 

enfermeiros. Referem que esta Equipa tem um papel preponderante a nível 

do controlo da dor dos doentes. Considerando-se que deverá apostar mais na 

formação aos enfermeiros dos serviços. 

• A construção de uma Unidade de Cuidados Paliativos é apontada como uma  

estratégia de extrema importância para a melhoria dos Cuidados Paliativos no 

Hospital de Santa Maria. 
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A análise e a discussão dos resultados vão ao encontro da perspectiva do 

próprio investigador, tendo em consideração a sua experiência na prática clínica e a 

sua formação específica em cuidados paliativos. 

No decorrer da investigação, sentimos dificuldade em proceder à análise de 

conteúdo das entrevistas, dado o seu número e, principalmente pela riqueza de 

descrições que estas continham.  

Apesar das dificuldades e limitações consideramos que este estudo contribuiu 

para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 

 



A Abordagem do doente em fase paliativa, no Hospital de Santa Maria: visão do enfermeiro 

Ana Oliveira 96 

5 – Sugestões 

 

Após a análise dos dados e a discussão dos resultados, parece-nos 

pertinente colocar algumas sugestões: 

� Realização de um diagnóstico de situação relativamente à formação e 

à necessidade da mesma, pelos diversos profissionais de saúde do Hospital 

de Santa Maria, de forma a proporcionar formação activa nos Serviços; 

� Instituir os Cuidados Paliativos na formação nos Cursos de Licenciatura 

em Saúde; 

� Divulgação dos Cuidados Paliativos; 

� Possibilitar que a referenciação de doentes à Equipa Intrahospitalar de 

Cuidados Paliativos do Hospital de Santa Maria seja pedida por parte dos 

enfermeiros ou qualquer um dos profissionais que possam integrar a equipa 

multidisciplinar; 

� Construção de uma Unidade de Cuidados Paliativos no Hospital de 

Santa Maria. 
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