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RESUMO 

 

O interesse pela qualidade de vida e pelo alívio do sofrimento do doente com doença 

crónica em fase avançada levou ao desenvolvimento de uma área especializada de 

cuidados e conhecimento designada de cuidados paliativos. Em Portugal existe uma 

carência destas unidades especializadas e encontram-se inúmeros doentes com 

necessidade de cuidados paliativos nos serviços de Medicina Interna. Porém, estes serviços 

não acompanharam a grande mudança que ocorreu na sociedade ocidental nos últimos 

anos: a morte passou a acontecer após um longo período de doença crónica em que se 

assiste a um declínio do estado funcional do indivíduo.  

Apesar de o controlo de sintomas constituir uma das preocupações centrais em 

cuidados paliativos, pois melhora a qualidade de vida do doente e dignifica-o enquanto ser 

humano, não se conhece o seu impacto nos doentes internados em serviços de medicina 

interna. 

Neste estudo foi constituída uma amostra de 64 doentes, com pluri-patologia e co-

morbilidades associadas, com critérios para cuidados paliativos, internados no período de 

Julho de 2011 a Janeiro de 2012 no serviço de Medicina III, do Hospital de São Francisco 

Xavier. O controlo de sintomas foi avaliado ao 5º dia de internamento com utilização da 

Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton em regime de auto-resposta. Analisaram-se 

os registos médicos e de enfermagem para confirmação de identificação dos sintomas 

relatados. 

Concluiu-se que os sintomas mais intensos e menos controlados foram por ordem 

decrescente de intensidade a depressão, a sensação de mal-estar, o apetite e o cansaço. A 

ausência de avaliação nos registos de enfermagem e médicos destes sintomas é alarmante 

e revela-nos a falta de atenção dada ao tratamento e manejo destes sintomas. 

Consideramos que a formação em cuidados paliativos e a implementação de escalas de 

avaliação sintomáticas são medidas urgentes a tomar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos, controlo de sintomas, serviços de medicina 

interna, escalas de avaliação sintomática 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The interest in quality of life and in relief of patient suffering with advanced chronic 

disease has lead to the development of the specialized field of care and knowledge known 

as palliative care. In Portugal, there is a lack of these specialized centers, and numerous 

patients with palliative care needs are found in the Internal Medicine departments. However, 

these departments have not kept up with the great change that has occurred in society over 

the last years: death has become an event after a long period of chronic disease, where we 

observe a prolonged functional decline of the individual.  

The control of symptoms constitutes one of the main concerns in palliative care, as it 

improves the patient's quality of life and dignifies her/him as a human being. However, its 

impact on patients admitted to the Internal medicine wards is unknown. 

In the present study, a sample of 64 patients admitted to the Medicine III ward of the 

São Francisco Xavier Hospital was selected, with multiple disorders and associated co-

morbidities and with criteria for palliative care. 

The control of symptoms was assessed on the 5th day after admittance, using 

the Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), self-reporting system. The medical and 

nursing records were analyzed to confirm the identification of related symptoms.  

We conclude that the most intense and less controlled symptom were, in 

decreasing order: depression, feeling of ill-being, appetite, and fatigue. The lack of evaluation 

of these symptoms in the medical and nursing records was striking, and reveals a lack of 

attention given to the treatment and management of these symptoms. We consider that the 

training in palliative care and the implementation of symptom assessment scales are an 

urgent measure needed. 

 

Key-words: Palliative care, symptom control, internal medicine departments, 

symptom assessment scales 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação foi elaborada no âmbito da 2º Edição/ 2º Ciclo do Mestrado 

em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e teve como 

objetivo investigar sobre o controlo de sintomas de doentes com critérios para cuidados 

paliativos internados em serviços de medicina interna. 

A pertinência deste trabalho, intitulado o “Controlo de sintomas em cuidados 

paliativos num serviço de medicina interna” baseia-se no conhecimento de que o controlo 

sintomático é um aspeto de particular importância em cuidados paliativos. Porém, sabendo-

se que são reduzidas as unidades e equipas de cuidados paliativos em Portugal 

desconhece-se a eficácia do controlo sintomatológico nas unidades de medicina interna que 

recebem frequentemente este tipo de doentes. O objetivo é que este trabalho se torne útil, 

na medida em que pode trazer um maior reconhecimento da realidade e das necessidades 

destes doentes para posteriormente melhorar os cuidados prestados. 

O controlo de sintomas em Cuidados Paliativos é um dos objetivos mais importantes 

para o bem-estar destes doentes e uma das preocupações maiores dos cuidados de 

enfermagem. Contudo, a investigação tem mostrado que a avaliação e monitorização dos 

sintomas não é facilmente realizado devendo-se por um lado, à sua multiplicidade e, por 

vezes, não exuberância das suas manifestações e por outro lado, à não utilização de 

instrumentos de medida que facilitem a avaliação e orientem os cuidados. Procedeu-se a 

uma análise sistemática dos processos da prática dos cuidados como forma de garantir a 

possibilidade de introdução de medidas promotoras da sua melhoria.  

A estrutura desta dissertação encontra-se organizada em três partes. Na primeira 

parte procede-se a um breve enquadramento teórico sobre questões relacionadas com os 

doentes com necessidades de cuidados paliativos internados em serviços de medicina 

interna e o controlo sintomático em cuidados paliativos. Na segunda parte, a fase 

metodológica, apresenta-se o estudo transversal, com uma análise descritiva, inferencial e 

de índole exploratória, que permitiu classificar e descrever a população de doentes 

internados num serviço de medicina interna, com critérios para cuidados paliativos. Os 64 

doentes que perfazem a amostra preencheram a escala de avaliação sintomática, ESAS-r, 

uma escala de avaliação de 9 sintomas cardinais usada em cuidados paliativos, no 5º dia de 

internamento e foi recolhida informação suplementar para caracterização sócio demográfica 

e de doença. Recolheram-se dados dos registos médicos e de enfermagem respeitantes a 

estes doentes na busca de confirmação de identificação dos sintomas relatados. Na terceira 
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e última parte da dissertação procedeu-se a uma análise e posterior discussão dos dados 

recolhidos. Em jeito de síntese foram realizadas algumas considerações finais, nas quais se 

apresentam as principais conclusões e implicações do estudo. 
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PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Doentes com necessidades de cuidados paliativos internados em serviços 

de Medicina Interna 

 

Numa altura em que a população é maioritariamente envelhecida, e em que a 

disponibilidade e variedade de tratamentos para doenças crónicas é tão vasta, o impacto 

destas doenças faz-se afirmar, sendo o resultado um número crescente de doentes com 

doenças cónicas próximos do fim de vida (Neto, 2010a; PNCP, 2010). 

As doenças crónicas são na atualidade a maior causa de morbilidade e mortalidade 

mundial (Janssen et al, 2008). Doentes com doença crónica em fase avançada (quer seja 

ela oncológica ou não) sofrem frequentemente de sintomas físicos e psicológicos 

angustiantes, de intensidade moderada a severa (Tranmer et al, 2003), que perturbam a 

qualidade de vida e despoletam sofrimento. 

Vários fatores, entre eles, “Os fenómenos da transição demográfica e a consequente 

transição epidemiológica contribuíram para a existência de um vasto grupo de doentes 

crónicos, em geral, com pluripatologia, variáveis graus de dependência e de sofrimento e 

que progridem inexoravelmente para a morte” (Sapeta e Lopes, 2007, p.36). Aliada a esta 

realidade está o fato de nos últimos anos ter-se assistido …“a uma redução do número de 

famílias alargadas e menor disponibilidade dos seus elementos para cuidar dos doentes, 

transferindo essa responsabilidade para os hospitais e Sistema de Saúde. Estes 

apresentam uma desadequação à rápida mudança na estrutura da nossa sociedade, sendo 

evidente a dificuldade de comunicar e compreender o doente e a família” (Pulido et al, 2010, 

p. 225-226). 

Perante esta realidade, Pulido et al (2010) afirmam que a humanização das 

estruturas do Sistema de Saúde é essencial e emergente para que se possa cuidar 

devidamente, pois o fato de se passar a viver mais tempo não é sinónimo de morrer melhor. 

O evidente crescimento de doenças crónicas originou um período prolongado de 

doença antes do fim de vida, estimando-se que …“60% a 75% da população morrerá depois 

de um período de doença crónica progressiva, que poderá incluir uma situação de doença 

avançada ou terminal” (UMCCI, 2010, p.9). Face a estes resultados é importante que se 

conheça como e onde morre a maioria destes doentes, de forma a assegurar os princípios 

da dignidade humana e qualidade de vida destes doentes.  
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Tendo em conta que o número de serviços e de equipas de cuidados paliativos em 

Portugal é tão reduzido, muitos doentes crónicos acabam por viver os seus últimos dias de 

vida em hospitais de agudos. Doentes com doença crónica avançada fazem parte da 

população habitual das enfermarias de Medicina Interna em Portugal, quer sejam portadores 

de doença oncológica ou não (Pulido et al, 2010).  

No entanto, …“ os hospitais de agudos têm pouca uniformização de cuidados 

prestados a doentes em fim de vida, existindo por vezes inadequação dos mesmos, 

dificuldade na abordagem das famílias e na tomada de decisão das medidas adequadas.” 

(Pulido et al, 2010, p.225).  

Ainda que tenhamos assistido neste último seculo às melhorias dramáticas que 

ocorreram no aumento da sobrevivência, o problema do sofrimento e suas consequências 

irá sempre estar presente enquanto a mortalidade caracterizar a condição humana (Dunn e 

Mosenthal, 2007). 

 Apesar da mudança significativa que ocorreu na sociedade ocidental, em grande 

parte graças ao progresso tecnológico, os profissionais de saúde têm dificuldade em lidar 

com um doente na sua fase final de vida, bem como com a família do mesmo. A morte, 

tomada como sinónimo de fracasso, causa grande perturbação e constrangimentos. Geram-

se sentimentos de frustração, medo e sensação de impotência pela incapacidade de vencer 

a batalha da cura, num tempo em que a sofisticação tecnológica é uma arma tão poderosa.  

García e Timmermans completam esta ideia afirmando … 

“Para os profissionais de saúde os cuidados em fim de vida resultam 

muito exigentes quanto às habilidades e competências, porque como seres 

sociais e culturais, não estão livres da influência da sociedade e dos valores que 

foram assimilando no curso das suas vidas, reagindo como pessoas comuns, 

com emoções e sentimentos negativos, de rejeição face à morte e aos doentes 

moribundos” (apud Sapeta e Lopes, 2007, p.36). 

Contudo, esta postura frequente face à morte tem urgentemente de ser suprimida, 

pois sendo a morte uma certeza da própria vida deve ser encarada e analisada com 

naturalidade, pois nada a transformará, nem mesmo os maiores progressos da medicina 

(Neto, 2010a). 

Marques (2005, p.354), a propósito deste tema indica que … “um conselho dos mais 

sábios e menos seguidos para enfrentar o sofrer e o fim da vida não invoca a venerável 

crença na imortalidade da alma, nem inventa um mundo celestial a haver; a lição estóica 

dissocia sofrimento e morte, ensina a separar doença e morte…”, e talvez esta seja uma 

boa estratégia para aprender a lidar com o fim de vida. 
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Debruçando-nos um pouco sobre a situação em Portugal encontramos dados 

alarmantes: 60% da mortalidade deve-se a doenças crónicas evolutivas como o cancro (20-

25%), às insuficiências orgânicas (respiratória, cardíaca, hepática, renal, etc.) ou às doenças 

neurológicas progressivas, como as demências, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica 

(ELA) entre outras (PNCP, 2010). As características inerentes a estas doenças …“tornam 

mais frequente a existência de sintomas e de necessidades que, pela sua intensidade, 

mutabilidade, complexidade e impactos individual e familiar, são de muito difícil resolução…” 

(PNCP, 2004, p.8), exigindo da parte dos profissionais de saúde uma especial atenção e 

dedicação. 

Como tal, torna-se urgente criar condições básicas para dar resposta às 

necessidades destes doentes. Para Toscani et al (2005) é de extrema importância melhorar 

a qualidade da morte e como tal, os cuidados paliativos deveriam existir e estar acessíveis 

em todos os hospitais, para serem oferecidos a todos os doentes com doença crónica, 

avançada e progressiva. 

Dados revelados pela Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados 

(UMCCI) mostram que na Europa quase dois terços dos doentes passam os seus últimos 

dias de vida no hospital (UMCCI, 2010, p.31), podendo esta situação dever-se à carência de 

recursos físicos, humanos e/ou organizacionais, não permitindo que a morte ocorra no 

domicílio ou em serviços especializados de cuidados paliativos.  

Portugal caminha gradual, mas lentamente, no sentido de assegurar equitatividade e 

igualdade na oferta de Cuidados Paliativos a toda a população.  

Tal como já foi referido, atualmente verifica-se uma redução do número de famílias 

alargadas, com menor disponibilidade para cuidar dos doentes, não tendo o Sistema de 

Saúde acompanhado esta transformação que ocorreu na estrutura da sociedade (Pulido et 

al, 2010). Sucede que os doentes que carecem de cuidados paliativos, após uma 

hospitalização num serviço de agudos têm alta para o domicílio ocorrendo uma repentina 

ruptura na prestação dos cuidados. Isto porque, … “em Portugal, ao nível dos cuidados 

paliativos domiciliários, estamos muito aquém (actualmente 5 equipas e nenhuma delas 

funcionando 24h/dia) do que é minimamente aconselhado e preconizado internacionalmente 

para o garante da acessibilidade e qualidade de um Programa Nacional de Cuidados 

Paliativos” (Capelas, 2005, p. 24). Os cuidados domiciliários são escassos, tendo como 

resultado a alarmante falta de acompanhamento a estes doentes. O desenvolvimento das 

Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (contempladas na rede Nacional 

Cuidados Continuados Integrados – RNCCI) é essencial “… pois são o suporte de toda a 

rede, e sem o qual o doente não deixará de estar institucionalizado” (Capelas, 2005, p.24). 
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Para além disso, estas equipas são determinantes em termos de despesa pública, uma vez 

que permitirão uma redução de custos, bem como uma redução na mortalidade institucional 

destes doentes (Idem). 

Infelizmente, a realidade mostra-nos que os reinternamentos sucedem com 

demasiada frequência nos serviços de medicina interna, quer por descontrolo de sintomas, 

quer por exaustão familiar (Twycross, 2003), ficando a qualidade de vida destes doentes 

crónicos e respetivas famílias muito abaixo do que se preconiza. 

Apesar de numa fase inicial, doentes e familiares mostrarem que preferem 

permanecer no domicílio e falecer em casa, são muitos os que ao depararem-se com a 

progressão da doença mudam de opinião. Como tal, estes doentes acabam por falecer nos 

hospitais, muitas vezes pela incapacidade da família em assegurar os cuidados, ou pelo 

aparecimento de alguma complicação com a qual a família não se encontra capaz de lidar 

(Pulido et al, 2010). 

De um estudo levado a cabo por Hinton (apud Twycross, 2003) concluiu-se que dos 

doentes participantes no seu estudo que recebiam cuidados paliativos especializados no 

domicílio, menos de um terço faleceram em casa, outro terço foi hospitalizado entre 1 a 3 

dias, e os restantes tiveram um internamento mais longo até morrerem, o que corrobora a 

reflexão anteriormente partilhada. 

Sabe-se que em Portugal, o sistema público tem uma forte componente hospitalar, 

existindo 3,5 camas/1.000 habitantes, das quais 2,9 são destinadas a tratamentos de 

situações agudas (Marques et al, 2009). Perante este fato conclui-se que os hospitais de 

agudos são fundamentais para o desenvolvimento dos cuidados paliativos (no âmbito de 

determinados níveis de complexidade e diferenciação), ainda que as características 

peculiares destas instituições, com uma cultura organizacional e uma filosofia muito 

centrada no curar dificultem o cuidar deste tipo de doentes e suas famílias (Sapeta e Lopes, 

2007). 

Perante esta realidade, as ações paliativas emergem e apresentam-se como uma 

estratégia eficaz para doentes com necessidade de uma abordagem paliativa. São 

consideradas fundamentais e da responsabilidade individual de cada profissional (Barroso, 

2010), garantindo que a dignidade do doente terminal seja assegurada e que o mesmo viva 

com a maior qualidade de vida possível.  

A importância dos cuidados paliativos é reforçada pela afirmação de Marques que 

defende que a Medicina Paliativa … 

“luta pela verdade, pela lealdade, pela informação e pela autonomia – 

enquanto direitos dos doentes - merecendo ou reconquistando a sua confiança, 
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alcançando a boa morte, sem sofrimento ou dores evitáveis, sem solidão e 

abandono, com o acompanhamento e a presença não apenas dos profissionais 

mas dos familiares no domicílio (quando possível e desejado)” (2005, p.362). 

A UMCCI (2010) no trabalho que desenvolveu “Estratégia para o Desenvolvimento 

do Programa Nacional de Cuidados Paliativos” respeitante ao período de 2011-2013, 

elaborou algumas metas a atingir, entre as quais planeou para 2011, 50 lugares de 

internamento de Cuidados Paliativos integrados em hospitais de agudos e 194 a 243 para o 

ano de 2013. Estabeleceu como meta para 2011, em 60% dos hospitais com mais de 250 

camas, equipas Intra-hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP), e para 

2013, a meta é atingir os 100% nas mesmas condições. O reconhecimento destas 

necessidades pela parte dos governos é um forte impulso e um grande estímulo para se 

caminhar com vista a satisfazer as necessidades dos doentes paliativos e de suas famílias. 

Atualmente, sendo nos hospitais de agudos que a maioria dos doentes crónicos 

acaba por falecer, urge a necessidade de conhecer a tipologia de doentes. 

 

1.1 Tipologia de doentes com necessidades paliativas internados num serviço de 

Medicina Interna 

 

Antes de mais importa esclarecer que os doentes com necessidades paliativas são 

todos aqueles com doenças crónicas que não respondem a terapêutica com um fim curativo 

e que têm um prognóstico de vida limitado (PNCP, 2010). A estes doentes, a medicina tem 

para lhes oferecer cuidados paliativos, uma vez que são cuidados prestados …“a doentes 

em situação de intenso sofrimento, decorrente de doença incurável, em fase avançada e 

rapidamente progressiva, com o objectivo de promover, tanto quanto possível e até ao fim, o 

seu bem-estar e qualidade de vida” (PNCP, 2004, p.7). Também “A existência de uma 

doença grave e debilitante, ainda que curável, pode determinar elevadas necessidades de 

saúde pelo sofrimento associado e dessa forma justificar a intervenção dos cuidados 

paliativos” (Neto, 2010a, p.15). Contudo, o Programa Nacional de Cuidados Paliativos 

(PNCP) não contempla esta última ideia, ainda que reconheça que “Os cuidados paliativos 

não são determinados pelo diagnóstico mas pela situação e necessidades do doente” 

(PNCP, 2004, p.8).   

A título de exemplo, apesar do reconhecimento de que os doentes portadores de 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e 

Insuficiência Renal Crónica (IRC) em fase avançada carecem de cuidados paliativos, as 

guidelines respeitantes ao tratamento dessas doenças crónicas não mencionam os 
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problemas desses doentes em fim de vida (Janssen, 2008), e os cuidados prestados são 

direcionados essencialmente ao diagnóstico médico e não para as necessidades do doente 

(Murray et al, 2005). 

Desta forma, o plano de cuidados deve ser estabelecido com base nas necessidades 

dos doentes e não no diagnóstico clínico, com vista a melhorar os cuidados e garantido uma 

maior qualidade de vida ao doente, respeitando a sua dignidade desde que adoece até ao 

último dia da sua vida. 

Inicialmente, os cuidados paliativos eram destinados a doentes oncológicos em fim 

de vida, mas atualmente, todos os doentes portadores de insuficiências avançadas de 

órgão, doentes com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) em estádio terminal, 

doentes com doenças neurológicas degenerativas e doentes com demência na sua fase 

final têm direito a cuidados paliativos, pretendendo-se que os mesmos vejam garantidos os 

princípios de equidade e justiça a que todos temos direito (Neto 2010a; PNCP, 2010).  

Contudo, e apesar de vários estudos concluírem que a qualidade de vida de doentes 

com ICC, DPOC ou IRC é tão ou mais fortemente afetada, do que a de doentes com cancro, 

os cuidados paliativos continuam a ser maioritariamente eleitos para casos de doentes 

oncológicos em fase terminal (Grande et al, 2006). 

Num artigo publicado pela UMCCI divulga-se que os diagnósticos mais frequentes 

nas Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI) no primeiro semestre de 2010 …“foram as doenças oncológicas (87 %), 

às quais se seguiam as neurodegenerativas (7%), cardiovasculares (3%) e outros 

diagnósticos onde se incluem as doenças de foro respiratório (2%) …” (2010, p.22). O 

estudo mostra que os cuidados paliativos em Portugal são prestados maioritariamente a 

doentes oncológicos, e numa fase terminal, sendo o tempo médio de internamento nestas 

unidades, desde o dia da admissão até ao óbito, 5 dias (UMCCI, 2010). Todavia, um doente 

com necessidade de uma abordagem paliativa, por sofrimento marcado e/ou impossibilidade 

de cura, não é necessariamente um doente terminal, sendo que os limites dos cuidados 

paliativos transpõem a fase terminal de uma doença. 

 Entenda-se por doente terminal …“aquele que apresenta doença avançada, 

incurável e evolutiva, com elevadas necessidades de saúde pelo sofrimento associado e 

que, em média, apresenta uma sobrevida esperada de 3 a 6 meses” (Neto, 2010a, p.16). 

Uma doença terminal é toda … 

 “aquela que é incurável e simultaneamente está em fase avançada e em 

progressão, onde as possibilidades minimamente realistas de resposta ao 

tratamento específico são nulas e estejam presentes inúmeros problemas ou 
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sintomatologia intensa, múltipla, multifactorial e em evolução (…) com um 

prognóstico de vida inferior a 6 meses” (Capelas e Neto, 2010, p. 786). 

Tal como já foi referido, numa grande parte dos nossos serviços de Medicina Interna 

encontramos doentes com doença crónica avançada, neoplásica e/ou não neoplásica. 

Exemplo disso são os doentes com ICC, sendo conhecido que 50% destes doentes têm 

mais de 75 anos, estão incluídos na classe IV da classificação funcional da New York Heart 

Association (NYHA) e têm uma grande probabilidade de morrer durante o primeiro ano 

(Solal, 2003).  

A ICC é a principal causa de inúmeras admissões hospitalares, em pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos (McMurray et al, apud Bekelman, 2008), sendo descrita 

como, o diagnóstico isolado mais frequente que leva à admissão hospitalar, responsável por 

5% das admissões em hospitais de agudos (Freitas, 2009).  

O número destas admissões hospitalares está a crescer exponencialmente em todos 

os países industrializados (McMurray et al, apud Bekelman, 2008), sendo os 

reinternamentos destes doentes constantes, …“o que representa uma grande sobrecarga 

para o sistema de saúde, tanto financeiramente como em termos de prestação de cuidados.” 

(Freitas, 2009, p.1). 

Debruçando-nos um pouco sobre o estudo da ICC sabe-se que a sua prevalência 

tem aumentado, com especial ênfase na população idosa, estando associada a uma alta 

morbilidade e mortalidade e a uma marcada diminuição funcional, aparecendo os avanços 

no tratamento cardiovascular como a maior causa para o aumento desta prevalência 

(Freitas, 2009). Destes avanços terapêuticos resultou um aumento na complexidade da 

população idosa com insuficiência cardíaca: múltiplas co-morbilidades aparecem 

associadas, e a poli farmácia é considerada regra, mais do que exceção nesta população, o 

que dificulta a melhoria do seu estado de saúde (Bekelman, 2008). 

Uma parte dos doentes com ICC morre em condições de intenso sofrimento, 

ocorrendo em muitos casos caquexia de instalação progressiva, agravada pelas 

complicações de decúbito, e o edema agudo do pulmão (Solal, 2003), situação tão 

traumática para o doente que frequentemente se encontra consciente. 

Os doentes com ICC beneficiam de cuidados paliativos, uma vez que estes cuidados 

incidem diretamente no alívio dos seus sintomas e nas suas capacidades funcionais, 

melhorando significativamente o estado de saúde do doente e de suas famílias, reduzindo 

custos e diminuindo hospitalizações (Bekelman, 2008).  

Neste sentido, quando se trata de um doente com ICC em fase avançada é 

importante associar a terapêutica médica específica no tratamento desta patologia aos 
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Cuidados Paliativos, para responder às necessidades do doente, quer sejam elas 

necessidades físicas, psicossociais ou espirituais (Freitas, 2009), sendo que os cuidados 

paliativos podem ser providenciados em simultâneo e/ou em qualquer momento da doença, 

baseando-se nas necessidades da díade, doente e família (Bekelman, 2008). 

Também a síndrome demencial, à imagem de outras doenças crónicas em fase 

avançada é responsável pelo aumento de internamentos em hospitais de agudos, quando 

se verifica um descontrolo de sintomas nestes doentes (Neto, 2010b). 

A demência é definida como uma condição irreversível e progressiva (Chang et al, 

2005), caracterizada pelo empobrecimento dos recursos mentais, pelo enfraquecimento 

mais ou menos acentuado das faculdades intelectuais sob a influência de lesões cerebrais 

(Manuila et al, 2003). Sucintamente, esta síndrome é caracterizada por uma deterioração 

cognitiva e intelectual, acompanhada por um progressivo declínio funcional e da autonomia 

do doente (Neto, 2010b). Na sua etiologia encontra-se maioritariamente a doença de 

Alzheimer (Chang et al, 2005; Neto, 2010b), seguida da de etiologia vascular e numa 

pequena percentagem de doentes a demência poderá ter múltiplas causas (Neto, 2010b).  

A fase final de vida de um doente com demência é caracterizada por profundas 

alterações neurocognitivas (agravamento da memória e de outros défices cognitivos; 

confusão e desorientação; alterações comportamentais, estados agressivos que muitas 

vezes evoluem para apatia e finalmente para o coma; discurso incoerente, que evolui para 

mutismo e possível afasia); alterações funcionais (perda da autonomia na mobilidade, 

podendo-se tornar acamado e totalmente dependente na realização das suas atividades de 

vida diárias); e alterações nutricionais (perda progressiva de apetite; perda da capacidade 

de se alimentar, muitas vezes com disfagia presente, aumentando o risco de aspiração e o 

risco de desenvolver úlceras de pressão) (Shuster, apud Chang et al, 2005). 

Pelas limitações que esta doença provoca ao doente justifica-se que lhe sejam 

prestados cuidados especializados e holísticos, sendo os cuidados paliativos a escolha 

acertada. Os cuidados holísticos prendem-se com o fato de que o sofrimento destes doentes 

não deriva única e exclusivamente de fatores de ordem física, mas também de diferentes 

fatores de ordem psicológica. Como tal, um significativo controlo sintomático poderá atenuar 

o sofrimento vivido, quer pelo doente quer pela própria família, que corre um sério risco de 

desenvolver patologia mental e física. A família poderá ainda enfrentar dificuldades 

financeiras e isolamento social (Ory et al, apud Chang et al, 2005; Neto, 2010b), pelo que o 

apoio à mesma é essencial. Os profissionais de saúde deverão informar e esclarecer a 

família sobre a evolução da demência, pois uma família devidamente esclarecida tende a 
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ser mais tranquila, não exigindo abordagens agressivas quando assiste ao declínio funcional 

do seu ente querido (Mitchell et al, apud Hughes, 2011).  

No entanto, verifica-se uma falta de cuidados adequados aos doentes dementes e às 

famílias dos mesmos (Chang et al, 2005). Torna-se necessário compreender qual a 

justificação para este fato.  

De uma revisão da literatura levada a cabo por Luddington et al (apud Chang et al, 

2005) constatou-se que os doentes vítimas de doença crónica avançada, excluindo os 

doentes com cancro, raramente receberam cuidados paliativos, apesar da evidência mostrar 

que doentes em fim de vida, não oncológicos, têm necessidades semelhantes às dos 

doentes com cancro em fase terminal. McCarthy et al (apud Hughes, 2011) demonstraram 

exatamente que doentes com demência em fase avançada têm sintomas e necessidades 

semelhantes ao dos doentes com cancro.  

A carga sintomatológica que acompanha os doentes com demência avançada é 

grande acarretando sofrimento e uma fraca qualidade de vida quando não é devidamente 

avaliada e controlada. De entre os sintomas mais frequentes encontram-se as alterações 

comportamentais (delírio e agitação), dor abdominal (possível causa obstipação e retenção 

urinária), dificuldades na alimentação (recusa alimentar; disfagia) e infeções recorrentes (por 

úlceras de pressão, por aspiração de alimentos/água, por acumulação de secreções 

respiratórias) (Olsen, apud Neto, 2010b). 

De entre possíveis razões para que os doentes dementes em fim de vida não 

recebam cuidados paliativos encontram-se as seguintes: o não reconhecimento de que a 

demência é uma doença terminal (levando a um declínio funcional que aumenta 

consideravelmente quanto mais evolui o curso da doença); dificuldade em prognosticar e em 

suspender terapêuticas fúteis (torna-se ainda mais complicado decidir o momento em que 

se devem providenciar cuidados paliativos, quando o doente pode sobreviver anos); 

dificuldade em determinar necessidades paliativas decorrente das alterações na 

comunicação (os doentes são incapazes de verbalmente comunicar o seu grau de conforto 

e de sofrimento, o que tem um grande impacto no controlo de sintomas) (Chang et al, 2005; 

Neto, 2010b). Mas a falta de formação especializada dos profissionais de saúde é também 

apontada como um obstáculo à promoção de cuidados paliativos ao doente demente e à 

sua família (Chang et al, 2005). 

 O desenvolvimento de programas educacionais implementados por equipas 

multidisciplinares torna-se essencial para melhorar a qualidade de vida desta população 

(idem). 
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A respeito de outra patologia passível de justificar internamentos em unidades de 

agudos, por agravamento do quadro clínico, ou pelo aparecimento de complicações típicas 

de uma doença avançada, é o caso da insuficiência renal crónica em fase terminal.  

Até recentemente, os cuidados em fim de vida para os doentes com insuficiência 

renal eram inadequados. Felizmente tem-se assistido a uma alteração na forma de pensar a 

respeito destes doentes, sendo o reconhecimento da necessidade de especialistas em 

cuidados paliativos no acompanhamento de doentes com insuficiência renal uma realidade 

(Russon e Mooney, 2010). 

O aumento de doentes idosos com insuficiência renal em fase avançada é uma 

realidade, sendo a principal justificação, tal como para o aumento do número de doentes 

com doenças crónicas progressivas em fase avançada, as rápidas alterações demográficas 

que ocorreram na sociedade, e as alterações epidemiológicas associadas decorrentes de 

uma população envelhecida (Seale, apud Murtagh et al, 2006).  

A fase avançada da insuficiência renal diz respeito aos estádios 4 e 5 da insuficiência 

renal, estando o estádio 5 associado a altos níveis de morbilidade e a um pior prognóstico. 

Estes doentes têm uma grande necessidade de controlo sintomático, muitas vezes 

equiparável às necessidades de doentes com cancro em fase avançada. Os sintomas mais 

comuns são o cansaço e a falta de energia, a falta de ar, a dor e o prurido. Sintomas 

psicológicos, sociais e necessidades espirituais, acompanhadas de alterações de papel, do 

aumento da dependência e necessidades financeiras são apontados como aspetos que os 

profissionais de saúde devem ser capazes de atender e de ajudar a dar resposta (Russon e 

Mooney, 2010). 

A evidência no tratamento de sintomas em doentes terminais com insuficiência renal 

tem sido limitada, acontecendo que tem sido extrapolada da prática de outras populações 

com doença crónica terminal. Este fato torna-se um desafio na medida em que o tratamento 

sintomático para doentes terminais com insuficiência renal deve ser bem planeado, uma vez 

que as implicações farmacocinéticas da medicação comummente utilizada para o controlo 

de sintomas noutras situações pode ser agravada no caso de doentes com insuficiência 

renal (Murtagh et al, 2006).  

A realização de diálise em doentes muito dependentes, com múltiplas co-

morbilidades pode não melhorar a sobrevida e agravar a qualidade de vida destes doentes, 

sendo o tratamento conservador para os doentes com insuficiência renal no estádio 5 a 

melhor opção a tomar (idem).  

Os principais objetivos estabelecidos no tratamento de doentes com insuficiência 

renal crónica devem assegurar que tudo é feito para melhor a qualidade de vida destes 



20 

 

doentes, que apresentam várias necessidades específicas, melhorar tanto quanto possível a 

função renal, controlar significativamente os sintomas mais angustiantes e gerir 

complicações possíveis da evolução da doença. Apoiar os doentes, suas famílias e 

principais cuidadores, ajudando os doentes a encontrarem “uma boa morte”, 

providenciando-se uma comunicação adequada e satisfazendo as necessidades 

psicossociais destes doentes, são elementos chave que devem ser garantidos para alcançar 

cuidados de excelência a estes doentes (ibidem). 

 Desta forma, o planeamento dos cuidados deve sempre envolver o doente e 

respetiva família, atendendo às necessidades desta díade e respeitando as prioridades por 

elas apontadas, considerando os seus desejos e preferências (Russon e Mooney, 2010). 

 

1.2 A dificuldade em referenciar para cuidados paliativos 

 

Uma das grandes dificuldades sentidas pelos clínicos em referenciar, principalmente 

os doentes não oncológicos para Cuidados Paliativos prende-se muitas vezes com a 

dificuldade em determinar quando a doença é terminal.  

O ato de prognosticar, para além de estabelecer objetivos do plano individual de 

intervenção, permite a gestão de expectativas, prioridades, tomadas de decisão e escolhas 

terapêuticas de doentes e famílias (Tavares, 2010). Para além disso, possibilita que todos 

os profissionais envolvidos no cuidar em fim de vida tenham uma linguagem comum (idem), 

e como tal, torna-se essencial realizar um prognóstico para uniformizar os cuidados 

prestados. Mas, para isso é … “fundamental assumir, com a menor dose de risco possível e 

consciencializando a incerteza inerente, a condição de irreversibilidade de determinada 

situação clínica” (Neto, 2010a, p.27), pois se tal não suceder …“corre-se o risco de não 

reconhecer as diferentes necessidades deste grupo de pacientes e assim negligenciar 

cuidados de conforto que lhe são devidos, bem como à sua família, ou de recorrer a 

procedimentos demasiado agressivos” (idem). 

Enquanto nos doentes oncológicos, os últimos três meses de vida traduzem com 

frequência um período de degradação progressiva, nos não oncológicos, dada a 

imprevisibilidade e maior duração da doença, essa degradação faz-se com agudizações e 

de forma mais lenta, sendo difícil prever a hora exata do fim (Neto, 2010a). Tavares (2010, 

p.45) consolida esta informação e acrescenta que …“é bastante mais difícil estabelecer 

prognósticos perante uma doença não oncológica em fase avançada…”, sendo que na 

maioria destes casos há uma trajetória composta por momentos de crise (agudização da 

doença), com necessidade de internamentos frequentes, os quais podem ser seguidos de 
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períodos de estabilização ou declínio lento. Solano et al (2006) exemplificam as situações 

de doentes portadores de SIDA, ICC, DPOC ou IRC para comprovar que, sendo a trajetória 

destas doenças flutuante, determinar o momento em a doença se torna avançada e terminal 

é uma situação delicada para os clínicos.  

No caso de a ICC predizer o seu prognóstico é muito complexo uma vez que o seu 

curso clínico é altamente variável. …“Durante as exacerbações repetidas características 

desta doença, o estado funcional do paciente declina de forma aguda mas pode retornar ao 

nível de base após tratamento apropriado…” (Freitas, 2009, p.6). Torna-se fundamental 

proceder a avaliações regulares da evolução da doença para otimizar a qualidade de vida 

destes doentes. 

Murray (2005) confirma que o curso da doença crónica avançada é marcado 

tipicamente por um declínio gradual e pontuado por agudizações que deterioram o estado 

de saúde do doente e o seu estado funcional, especialmente no caso da ICC e da DPOC. 

Estas agudizações podem ser fatais e aumentam o risco de admissões hospitalares e de 

tratamentos invasivos (Miravitlles, apud Janssen, 2008). Ainda que a determinação de 

prognósticos no caso das doenças crónicas, não oncológicas seja difícil, é essencial para 

evitar atrasos no planeamento do final de vida do doente (Freitas, 2009). 

Assim sendo, e apesar de ser difícil encontrar unanimidade no momento em que o 

doente deve ser referenciado para cuidados paliativos, é necessário que estes cuidados 

sejam introduzidos o mais cedo possível no processo de doença, com vista à maximização 

da qualidade de vida do doente e sua família (Solano et al, 2006). 

Também esta incerteza no momento do prognóstico torna evidente a necessidade de 

os doentes serem referenciados para cuidados paliativos, não pela doença que apresentam, 

mas pelas necessidades de que carecem e pelos sintomas vividos. 

Freitas (2009) sugere que no caso da ICC todos os indicadores devem ser tidos em 

conta para promover a discussão sobre a introdução dos cuidados paliativos: episódios de 

descompensação nos últimos 6 meses apesar do tratamento ótimo; ocorrência de arritmias 

malignas; necessidade de terapêuticas intravenosas contínuas ou frequentes; qualidade de 

vida cronicamente diminuída; sintomas de classe IV NYHA intratáveis; sinais de caquexia 

cardíaca.  

O Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of 

Treatments (SUPPORT) (apud Toscani et al, 2005) revela que há uma grande dificuldade da 

parte médica em decidir quando se devem cessar os cuidados curativos e proporcionar 

cuidados paliativos, mesmo quando há consciência plena que a morte do doente está 

iminente. A título de hipótese, este fato poder-se-á prender com a dificuldade dos clínicos 
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em assumir a irreversibilidade do avanço da doença e a incapacidade de cura, assistindo-se 

portanto a um adiamento ou a uma negação na decisão de iniciar cuidados paliativos, o que 

contribui para o aumento da recorrência de internamentos destes doentes. 

No entanto, também esta noção dicotómica entre cuidados curativos e cuidados 

paliativos deve ser debatida, pois gera atrasos na introdução dos cuidados paliativos. Como 

tal, esta interpretação deve ser rapidamente ultrapassada, uma vez que segundo esta visão, 

os cuidados paliativos começam apenas quando terminam os designados cuidados 

curativos. Assim sendo, deverá optar-se por eleger um modelo que permita uma 

permanente articulação entre os dois tipos de cuidados, logo desde o início do processo de 

doença, sendo ele, o “Modelo Cooperativo com Intervenção nas Crises” (Capelas e Neto, 

2010). 

A título de exemplo, quando o estado funcional dos doentes com ICC declina, 

…“apesar das intervenções e do tratamento médico óptimo, ou quando mais intervenções 

não são consistentes com os objectivos do doente, o tratamento torna-se paliativo. Neste 

contexto, os cuidados paliativos incluem o tratamento óptimo da I.C. como todos os 

componentes do tratamento de suporte” (Freitas, 2009, p.4). Desta forma torna-se possível 

conciliar os cuidados paliativos com os tratamentos médicos da ICC. 

Uma vez mais a introdução precoce dos cuidados paliativos revela-se eficaz para 

contrariar os resultados inerentes ao prognóstico incerto da ICC, que impossibilita a 

discussão das preferências dos doentes que se encontram pouco esclarecidos a respeito da 

sua condição clínica, e que não se envolvem nos processos de decisão relacionados com os 

seus cuidados (Freitas, 2009). 

 

1.3 Características dos serviços de Medicina Interna  

 

Numa altura em que a cultura na área da saúde é ainda fortemente paternalista, o 

interesse sobre o fim de vida de doentes hospitalizados em serviços de agudos tem levado 

alguns investigadores a justificar a necessidade de alterar essa atitude autoritária e 

acompanhar a evolução dos tempos. 

Como tal, têm surgido estudos singulares que demonstram que as características do 

contexto hospitalar são identificadas como obstáculos à prática e ao desenvolvimento de 

acções paliativas neste tipo de instituições. 

O estudo de Toscani et al (2005), realizado em 40 hospitais de agudos em Itália dá a 

conhecer que os doentes internados com necessidades paliativas recebem cuidados 

inadequados, sendo na opinião dos autores facilmente justificável pois as necessidades dos 
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doentes vão contra a cultura e filosofia daqueles hospitais, que é a de curar doentes e dar-

lhes vida.  

Desta forma, a grande transformação para que o cuidar de um doente paliativo se 

torne possível na maioria dos hospitais de agudos passa primeiramente pela reestruturação 

conceptual tão característica destas instituições, onde predomina a medicalização e a 

institucionalização da morte e do morrer (Barroso, 2010). 

Também Sapeta e Lopes (2007) se debruçaram sobre esta temática uma vez que é 

no hospital que a maioria dos doentes crónicos continua a morrer. Investigaram a respeito 

das características peculiares da instituição hospitalar, numa tentativa de explicar neste 

contexto o processo de interação enfermeiro – doente, comprovando a teoria dos autores 

anteriores: a cultura existente nos hospitais de agudos incorpora uma filosofia demasiado 

centrada no curar, onde predomina a obstinação de terapêuticas inúteis que diminuem a 

qualidade de vida do doente em fase terminal. Sapeta e Lopes (2007) admitem que as 

rotinas do serviço, a fragmentação da informação acerca do doente, a falta de continuidade 

de cuidados dentro do próprio hospital e a carga de trabalho atribuída a cada enfermeiro são 

obstáculos à humanização, à personalização dos cuidados e ao respeito pela dignidade dos 

doentes em fim de vida internados nos hospitais de agudos, e ainda que o trabalho 

interdisciplinar da equipa, a definição dos objetivos terapêuticos e a comunicação são 

fatores inerentes ao contexto hospitalar que dificultam o processo de interação entre 

enfermeiro - doente. 

 

1.3.1. Alguns dilemas éticos vividos neste contexto  

 
Dando seguimento a este capítulo não poderíamos deixar de debater alguns dilemas 

éticos que se colocam na área do cuidar de doentes em fim de vida. 

O intuito deste subcapítulo não é abordar exaustivamente questões éticas a respeito 

dos cuidados paliativos, mas sim debater algumas preocupações que surgem no dia-a-dia 

dos profissionais que lidam com doentes na sua fase terminal.  

Os peritos em cuidados paliativos defendem que a ética nesta área do cuidar é 

exatamente a mesma pela qual os profissionais de saúde se regem nas restantes áreas da 

medicina. Todos os profissionais de saúde têm …“a dupla responsabilidade de preservar a 

vida e aliviar o sofrimento…” (Twycross, 2003, p.24), nunca esquecendo que o objetivo dos 

cuidados paliativos passa pela prevenção de sintomas indesejáveis, tratamento adequado 

dos mesmos com vista a diminuir o sofrimento do doente, sendo indiscutível o respeito pela 

vida humana (Neto, 2010a). Sintetizando, a finalidade dos cuidados paliativos é sobretudo 
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promover o conforto do doente aumentando a sua qualidade de vida, e nunca apressar a 

morte (Twycross, 2003; Neto, 2010a; PNCP, 2010). 

A respeito da obrigação que o profissional de saúde tem em zelar e em garantir que 

tudo é feito para alcançar a maximização da qualidade de vida do doente, Marques (2005) 

publicou um excelente artigo no qual se debruça sobre aspetos éticos do cuidar em fim de 

vida. O autor cita Timothy Quill, que segundo o qual o doente com doença crónica em fase 

avançada …“deve ser o guia final acerca do nível de alívio da dor que é adequado e dos 

efeitos colaterais aceitáveis. Suspender ou renunciar a tratamento efectivo da dor devido a 

receios deslocados de dependência, tolerância ou sedação, ou devido a condicionamentos 

legais, é inaceitável…” (Marques, 2005, p. 354).  

Daniel Serrão (apud Neto, 2010a, p.20,21) reforça que “As decisões médicas 

tomadas no âmbito da medicina de acompanhamento têm um suporte científico, mas têm 

principalmente uma muito significativa estrutura ética…”, pois a prestação de cuidados de 

saúde no fim de vida suscita inúmeras questões, cujas respostas devem ser dadas, tal como 

em todas as outras situações na área da saúde, respeitando a autonomia do doente, o 

princípio da beneficência e da maleficência, e o da justiça. Estes princípios são 

considerados interdependentes, existindo um equilíbrio entre eles (Neto, 2010a), e devem 

zelar o respeito pela vida humana e ser aplicados reconhecendo-se a inevitabilidade da 

morte (Twycross, 2003). 

A respeito da autonomia do doente (o doente tem direito a discutir as escolhas e as 

implicações do tratamento), importa referir que se deve gerar uma “aliança terapêutica” 

entre o profissional de saúde e o doente, na qual o primeiro deve fornecer informação 

objetiva e proceder como considera ser mais benéfico para o doente, e este último deve 

exercer a sua autonomia em função dos seus conhecimentos, valores e prioridades e deve 

ver respeitada a sua liberdade de escolha (Neto, 2010a). Quando o doente não tem 

capacidade de exercer a sua autonomia (acontecendo com frequência em doentes 

paliativos, por exemplo em situação de delírio, obnubilação ou mesmo no estado comatoso), 

o profissional de saúde deverá, após ouvir a família, decidir o que é melhor para o doente, 

respeitando o princípio e o dever de beneficência - “primum non nocere”.  

Desta forma, nos doentes próximos do fim de vida é essencial … “manter o controlo 

adequado de sintomas e rever os objetivos do tratamento, incluindo os valores e 

preferências pessoais do doente sobre ressuscitação cardiopulmonar e outras medidas que 

visem prolongar a vida…” (Freitas, 2009, p.4). 

Tal como foi referido anteriormente, um dos grandes obstáculos em alcançar o 

máximo de conforto a doentes paliativos hospitalizados em serviços de medicina interna é o 
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próprio ambiente destes serviços, onde a cultura organizacional é tão direcionada para o 

curar. Torna-se uma prioridade desenvolver momentos de debate entre os distintos 

elementos da equipa multidisciplinar, para que se discutam temas fundamentais, que 

garantam que as medidas a tomar vão de encontro ao bem-estar dos doentes. Nestes 

contextos, surgem com frequência questões a respeito da manutenção de medidas 

destinadas a preservar a vida (por exemplo, a hidratação, a alimentação artificial, a 

respiração assistida, a reanimação cardiopulmonar, entre outras), ou acerca da suspensão 

das mesmas.  

Encontram-se em vários trabalhos na área dos cuidados paliativos algumas 

referências a respeito da suspensão de procedimentos inúteis, aparecendo os termos 

“withdrawing” e “witholding” associados. O primeiro refere-se àqueles procedimentos que 

visam suspender medidas ativas, consideradas inúteis, interrompendo o tratamento ativo, 

enquanto no segundo caso opta-se por não iniciar certo tipo de ações consideradas 

desnecessárias, decidindo-se por uma abstenção de certas medidas (Barbosa, 2010a). 

Neste contexto surge a questão do encarniçamento terapêutico, a obstinação 

terapêutica ou futilidade terapêutica, que por serem considerados tratamentos inúteis e 

desadequados, que não trazem nenhum benefício e que provocam sofrimento ao doente 

devem ser debatidos e suspensos. No entanto, …“para a definição daquilo que é benefício e 

futilidade para um doente, concorrem aspectos que ultrapassam as meras vantagens 

médicas e que estão na esfera pessoal e mais subjectiva” (Harlos apud Neto, 2010a, p. 23), 

sendo necessário no contexto dos cuidados paliativos respeitar a filosofia dos cuidados e a 

autonomia do doente. Ao assumir-se que determinado tratamento é fútil, não quer isso dizer 

que o investimento ao doente deva ser menor, muito pelo contrário deve representar …“uma 

oportunidade para intensificar a atenção sobre ele e a sua família, num reforço da prestação 

das medidas terapêuticas de conforto e do compromisso de não abandono que os cuidados 

paliativos representam” (Neto, 2010a, p.27). 

Mas antes de se tomar qualquer decisão é essencial o debate entre todos os 

participantes, sendo eles profissionais de saúde, doente e sua família (Barbosa, 2010a, 

p.728), sendo que o profissional de saúde deve ter as suas ações enraizadas no princípio de 

fazer o bem e minimizar o mal. 

Segundo Barbosa (2010a, p.727), “O papel do profissional de saúde em cuidados 

paliativos é de aliviar dor e sofrimento mesmo que em certas circunstâncias os seus 

procedimentos possam ter uma influência na duração da vida (encurtamento ou 

prolongamento)”. Esta afirmação é sustentada pelo princípio do duplo efeito, que resulta do 

facto de todos os tratamentos possuírem um risco inerente. É um princípio universal sem o 



26 

 

qual a prática da medicina seria impossível. Este princípio, da autoria de S. Tomás de 

Aquino (1225-1274) (Barbosa, 2010), defende que “Um acto isolado que possua dois efeitos 

prováveis, um deles benéfico e outro nocivo, nem sempre é moralmente proibido se o efeito 

nocivo não for pretendido” (Twycross, 2003, p. 25). 

Apesar da filosofia dos cuidados paliativos não contemplar o prolongamento da vida 

nem a antecipação da morte, é verdade que na opinião pública corre a ideia de que os 

cuidados paliativos apressam a morte. Felizmente há evidência clínica que os cuidados 

paliativos têm um impacto positivo na longevidade dos doentes terminais (Freitas, 2009), o 

que prova que os doentes beneficiam destes cuidados, uma vez que veem aumentada a sua 

qualidade de vida e o conforto. 

Neste contexto surgem as tão polémicas questões em torno dos opióides, que não 

serão neste item desenvolvidas, ficando esta questão reservada para o controlo da dor.  

 

1.3.2. Formação profissional em Cuidados Paliativos  

 

Segundo Pulido et al (2010, p.226), “Os cuidados prestados no fim de vida exigem 

formação de pessoal técnico e devem constituir um indicador do desempenho dos sistemas 

de saúde…” uma vez que diariamente doentes com distintas doenças crónicas, e como tal, 

com distintas necessidades, são assistidos nas inúmeras enfermarias de Medicina Interna. 

Como tal …“justifica-se que médicos e enfermeiros tenham formação especializada de 

forma sistemática” (idem). 

De vários estudos realizados estima-se que … 

“37,5% dos doentes com necessidades em Cuidados Paliativos sofrem 

de situações intermédias ou complexas que podem requerer a intervenção de 

equipas específicas de Cuidados Paliativos e os restantes 62,5% sofrem de 

situações passíveis de ser resolvidas ao nível dos [Cuidados de Saúde 

Primários] CSP, embora todos os doentes se movimentem em qualquer 

momento da evolução da doença, nos diferentes níveis cuidados…” (UMCCI, 

2010, p.27). 

 Isto significa que é recomendável uma formação de nível básico em todas as 

unidades da RNCCI e de nível avançado para satisfazer as necessidades de todos os 

doentes com necessidades em Cuidados paliativos (UMCCI, 2010). 

Segundo a UMCCI a formação em cuidados paliativos é um dos pilares básicos para 

o desenvolvimento desta tipologia de cuidados. Acrescenta que “O objectivo da formação 

básica é permitir conhecimentos para a acção paliativa e ainda reconhecer o 
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encaminhamento adequado dos doentes para os diferentes níveis de Cuidados Paliativos” 

(UMCCI, 2010, p.40). No entanto, esta unidade apenas faz referência à prestação de 

cuidados paliativos nas unidades contempladas pela RNCCI, mas também em meio 

hospitalar, num serviço não especializado em cuidados paliativos devem-se praticar e 

desenvolver acções paliativas, que são … “o nível básico de paliação (…) sem o recurso a 

equipas ou estruturas diferenciadas” (PNCP, 2004, p.10). 

 Barroso (2010), do estudo que levou a cabo intitulado “Condições para o 

desenvolvimento de acções paliativas em unidades de internamento de agudos” conclui que 

a falta de formação em cuidados paliativos é um fator inibidor ao desenvolvimento de ações 

paliativas. 

Desta forma, Capelas afirma que … 

“para garantir a qualidade assistencial e salvaguarda dos próprios 

doentes, considera-se que todo o sistema deve ser alicerçado num programa de 

formação específica pré e pós graduada em cuidados paliativos, que leve à 

individualização e reconhecimento de uma competência ou especialização pelas 

entidades competentes” (2005, p.25). 

Ainda assim, em Portugal, apenas nos últimos anos começou a assistir-se a um 

interesse crescente por esta filosofia de cuidados, sendo que...“Com o incremento da 

formação avançada (mestrados e doutoramentos) no âmbito dos cuidados paliativos em 

diferentes áreas disciplinares, o nível da investigação realizado tem logrado maior 

complexidade” (Sapeta e Lopes, 2007, p. 36). 

Capelas e Neto defendem uma formação adequada para todos os profissionais de 

saúde para que as ações paliativas se tornem uma realidade … “no sentido de melhorar os 

conhecimentos, competências e perícias, mas também as atitudes, pois são estas que mais 

claramente influenciam a mudança” (2010, p.795). 

 

1.3.3. Prestar cuidados paliativos num serviço de internamento de agudos  

 

Reservou-se este momento para discutir algumas ações paliativas passíveis de 

serem realizadas num serviço de internamento de agudos. 

Tal como o Plano Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) apresenta o conceito de 

ação paliativa, como nível básico de paliação, diz-nos que este tipo de intervenção é 

imprescindível “…nos serviços com elevada frequência e prevalência de doentes em idade 

avançada ou prognóstico de vida limitado, como são os cuidados de saúde primários, os 

serviços de oncologia, de medicina interna, unidades da dor, unidades e equipas da RNCCI” 
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(2010, p.12-13). No entanto, tal como já foi apresentado, vários fatores têm dificultado o 

desenvolvimento de ações paliativas nestes contextos, mais especificamente nos serviços 

de medicina interna. Desta forma, é necessário que se criem condições para o 

desenvolvimento deste tipo de ações, em contextos onde notoriamente se contestam e 

reivindicam este tipo de necessidades. 

Como ações passíveis de serem realizadas em unidades de internamento de 

agudos, apresentam-se de seguida intervenções extrapoladas de um trabalho de 

investigação, tal e qual como foram operacionalizadas, obtidas após entrevistas a um grupo 

de peritos (Barroso, 2010, p.76): “Controlo de Sintomas – Reconhecer”; “Controlo de 

Sintomas – Avaliar”; “Controlo de Sintomas – Monitorizar”; “Controlo de Sintomas – Tratar”; 

“Comunicação”; “ Apoio à Família”; “Apoio à referenciação para equipas de cuidados 

paliativos”; “Registo das acções paliativas desenvolvidas”; “Prescrição de terapêutica 

adequada aos cuidados paliativos”; “Promoção da prescrição de terapêutica adequada aos 

cuidados paliativos”; “Apoio na fase agónica”; “Escolha da via de administração de fármacos 

mais adequada”; “Medidas não farmacológicas”; “Dirigidas ao sofrimento existencial”. 

Capelas e Neto (2010) sugerem também medidas necessárias a implementar com 

vista a desenvolver ações paliativas que vão de encontro à maioria das que foram 

apresentadas pela autora anterior. A formação de todos os profissionais de saúde, a adoção 

de protocolos de abordagem sintomática, a avaliação de sintomas e sua monitorização, 

alterações no espaço físico das instituições, para que a família possa participar ativamente 

na prestação de cuidados são alguns exemplos que devem ser tidos em conta. Acrescentam 

a necessidade da …“promoção e estabelecimento da continuidade dos cuidados; 

implementação de um efectivo trabalho em equipa multi e interdisciplinar, com reuniões 

regulares de discussão dos problemas dos doentes, família e da própria equipa…” (Capelas 

e Neto, 2010, p.795). 

No âmbito da prestação de cuidados paliativos em hospitais de agudos surgem as 

tão aclamadas equipas intra - hospitalares de suporte em Cuidados Paliativos, que são 

contempladas através da RNCCI nas “Unidades de convalescença”.  

“A unidade de convalescença é uma unidade de internamento, 

independente, integrada num hospital de agudos ou noutra instituição se 

articulada com um hospital de agudos, para prestar tratamento e supervisão 

clínica, continuada e intensiva, e para cuidados clínicos de reabilitação, na 

sequência de internamento hospitalar originado por situação clínica aguda, 

recorrência ou descompensação de processo crónico” (artigo 13º do Decreto-Lei 

nº 101/2006, de 6 de Junho). 
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Segundo o PNCP (2010) as equipas intra hospitalares de suporte em cuidados 

paliativos em termos de nível de diferenciação fazem parte do Nível I, pois são equipas 

multidisciplinares, com formação diferenciada em Cuidados Paliativos, que podem prestar 

diretamente os cuidados ou exercer funções de apoio técnico a outras equipas. Estas 

equipas …“não dispõem de camas próprias, sendo a sua atividade assistencial coordenada 

e articulada com os demais serviços hospitalares e comunitários onde os doentes terminais 

se encontram, realizando uma atividade de consultoria” (Capelas e Neto, 2010, p.798). A 

atividade destas equipas …“promove uma melhoria do controlo sintomático, reduz os 

tempos de internamento e promove uma adequação das terapêuticas e exames 

complementares às necessidades do doente, facilitando uma clara eficiência e redução dos 

custos hospitalares…” (idem) e permite enfatizar e propor respostas às necessidades 

psicossociais e espirituais dos doentes e suas famílias (ibidem). 

Segundo Barroso (2010) a articulação da prática de ações paliativas com as equipas 

intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos é útil, pois nas unidades de 

internamento de agudos onde há uma grande prevalência de doentes paliativos, estas 

equipas podem afirmar-se como um recurso acessível para o encaminhamento de doentes 

que carecem de cuidados paliativos.  

 

2. O controlo sintomático em Cuidados Paliativos 

 

Quando estamos perante uma situação de doença incurável, em fase avançada e 

rapidamente progressiva o objetivo fundamental dos cuidados é promover, tanto quanto 

possível e até ao fim, o conforto, o bem-estar e a qualidade de vida destes doentes. Por isso 

a Direção Geral de Saúde define como “componentes essenciais dos cuidados paliativos o 

alívio dos sintomas, o apoio psicológico, espiritual e emocional do doente, o apoio à família 

e o apoio durante o luto, o que implica o envolvimento de uma equipa interdisciplinar de 

estruturas diferenciadas”. 

Transpondo para princípios orientadores do trabalho em cuidados paliativos, Neto 

(2010a) enumera quatro áreas fundamentais: o controlo de sintomas, a comunicação 

adequada, o apoio à família e o trabalho em equipa.  

Estas quatro áreas devem ser encaradas numa perspetiva de igual importância, pois 

sem o desenvolvimento de alguma delas os cuidados não estão equilibrados “…pelo que só 

através de uma combinação efectiva dos quatro componentes é possível atingir a finalidade 
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de minimizar o sofrimento físico, psico-emocional e espiritual, proporcionando qualidade de 

vida e bem-estar ao doente e aqueles que o rodeiam” (Aparício, 2008, p.19).  

O controlo de sintomas é uma das maiores preocupações do doente e família 

requerendo uma avaliação sistemática, excelentes cuidados de enfermagem e uma 

prescrição cuidadosa. Assim sendo, o controlo de sintomas é uma área fundamental para a 

prestação de cuidados de excelência na área dos cuidados paliativos, estando os sintomas, 

na opinião de Twycross (2003, p.16) …“encobertos com tratamentos cuja finalidade primária 

ou exclusiva consiste em promover o conforto do paciente”. No entanto, “Preocupar-se 

exclusivamente com o controlo de sintomas (…) não garante que se esteja a intervir 

adequadamente no sofrimento deste tipo de doentes…” (Neto, 2010a, p.6), mas 

…“negligenciar o controlo sintomático inviabiliza que o doente possa encontrar sentido e 

qualidade na vida que tem ainda para viver” (idem). 

No âmbito do controlo de sintomas, o tratamento individualizado diz respeito a uma 

de cinco categorias fundamentais para que haja um controlo significativo de sintomas. As 

restantes categorias passam pela avaliação, explicação, pelo controlo propriamente dito, 

pela observação e atenção aos pormenores (Twycross, 2003). 

A avaliação de sintomas em cuidados paliativos é primordial para se adequarem os 

cuidados e para que estes se aproximem o mais possível da utopia e da excelência do 

cuidar, nesta área tão vital, que zela pelo bem-estar do doente dignificando-o enquanto ser.  

Tal como relembra Twycross (2003, p.79) “A avaliação baseia-se na probabilidade e 

em padrões de reconhecimento”, e o profissional de saúde deverá questionar com alguma 

regularidade o doente, …“em vez de confiar nos relatos espontâneos” (idem), porque o 

doente pode omitir, ou desvalorizar certos sintomas relevantes como …“ boca seca, 

alterações do paladar, anorexia, prurido e insónia” (ibidem). 

A avaliação de sintomas é então uma componente crítica dos cuidados paliativos, e 

Nekolaichuk et al (1999a), baseando-se no seu trabalho sustentam a importância desta 

avaliação. O facto de os doentes com cancro em fase avançada viverem uma complexa 

constelação de sintomas associados à progressão da doença, implica que se proceda a 

uma correta avaliação dos mesmos, para que os cuidados prestados minimizem os 

resultados nefastos que advêm de tão vasta sintomatologia. Sintomas físicos debilitantes 

como a dor, a anorexia, a náusea, a astenia, a dispneia e o delírio são extremamente 

comuns em doentes com cancro em fase avançada, e a acompanhá-los surgem muitas 

vezes diferentes graus de sofrimento psíquico, como estados de depressão e de ansiedade.  

Para uma exata avaliação sintomática de doentes com doença crónica em fase 

avançada deverá recorrer-se a efetivas e consistentes escalas de avaliação de sintomas 
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para garantir bons cuidados e aumentar a qualidade de vida destes doentes. Em cuidados 

paliativos, dadas as condições em que muitos destes doentes se encontram, as escalas de 

avaliação devem ser breves, fiáveis e fáceis de aplicar à cabeceira do doente (idem). 

Davidson et al (apud Richardson et al, 2009) afirmam que doentes com cancro em 

fase avançada experienciam vários sintomas físicos e emocionais. Quando estes doentes 

autoavaliam os seus sintomas, a prevalência e a severidade dos dados tende a variar 

significativamente da avaliação realizada pelos profissionais de saúde. 

Sabe-se que os doentes são a fonte mais fidedigna de informação e quem melhor 

identifica e avalia os seus sintomas, especialmente aqueles que acarretam um maior grau 

de subjetividade, tal como a dor e o cansaço (Richardson et al, 2009). No entanto, apesar da 

autoavaliação dos doentes acerca dos seus sintomas ser considerada o padrão de ouro, the 

gold standard, há situações em que as avaliações realizadas pelos cuidadores (profissionais 

de saúde e/ou família) são mais úteis, ou mais necessárias, como no caso em que os 

doentes sobre ou sub relatam os seus sintomas, ou se encontram confusos (Nekolaichuk et 

al, 1999a; Homsi et al, 2006). 

Durante a evolução do curso da doença, os doentes podem em determinado 

momento não se encontrar aptos para realizar a sua avaliação sintomática, devido ao 

avanço da degradação do estado físico e cognitivo, sendo que neste tipo de situações, as 

avaliações terão de ser realizadas por terceiros. 

No entanto, torna-se necessário atender ao grau de subjetividade que alguns 

sintomas podem apresentar. Investigadores do Cancer Care Ontario (apud Richardson et al, 

2009) revelam que discrepâncias em certas prioridades clínicas e a subjetividade de 

determinados sintomas podem explicar a insatisfação nos cuidados físicos, identificada em 

20% de doentes com cancro e a insatisfação em 43% desses doentes relativamente aos 

cuidados emocionais (dados de 2004-2006). 

Desta forma é importante conhecer que escalas podem ser utilizadas por vários 

cuidadores (cuidador informal, enfermeiro e médico) e quais são os principais objetivos das 

mesmas, cujos resultados se aproximem mais aos dos doentes (Nekolaichuk et al, 1999a).  

Para Dalal et al (2007) não existe nenhum padrão de ouro para a avaliação de 

sintomas em cuidados paliativos. Pretende-se sim, que os instrumentos de avaliação sejam 

rápidos e eficientes para avaliar a presença de múltiplos sintomas, como é o caso da ESAS 

(Edmonton Symptom Assessment, System – avalia nove sintomas do foro físico e 

psicológico), da CMSAS (Condensed Memorial Symptom Assessment Scale) e da SDS 

(Symptom Distress Scale – avalia a intensidade e frequência de nove sintomas físicos e dois 

psicológicos). Para trabalhos de investigação o uso da MSAS (Memorial Symptom 
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Assessment Scale - avalia o grau de intensidade, a frequência e o sofrimento dos doentes a 

partir da avaliação de 32 sintomas físicos e psicológicos) é adequada pela carga de 

sintomas capaz de avaliar, apesar de não ser útil para o uso diário, por ser muito extensa. 

Para conhecer as avaliações realizadas diretamente pelos doentes, a ESAS e a SDS 

são muito adequadas, enquanto a STAS (Support Team Assessment Schedule) e a KPS 

(Karnofsky Performance Status) permitem a avaliação dos sintomas por terceiros 

(Nekolaichuk et al, 1999a). Esta última escala, a KPS, permite a avaliação do estado 

funcional do doente, permitindo planear um tratamento adequado e a realização de um 

prognóstico o mais fidedigno possível (Dalal et al, 2007). 

Independentemente da escala a adotar importa que alguma seja eleita de maneira a 

tornar a avaliação sintomática rigorosa e credível. 

Homsi et al (2006) defendem que, apesar de se ter em conta o importante princípio 

de realizar questões de reposta aberta para permitir aos doentes contar a sua própria 

história, consideram que em Cuidados Paliativos, onde o principal objetivo é obter um 

significante controlo da dor e de outros sintomas, este princípio pode ser falacioso podendo 

mascarar alguma sintomatologia dos doentes.  

Também Teunissen et al (2007) afirmam que os questionários são fundamentais na 

avaliação sintomática de doentes com cancro em fase avançada, pois o levantamento que é 

feito a partir dos mesmos pode dar a conhecer sintomas que muitas vezes são considerados 

menos importantes, pelos próprios doentes, por médicos ou pelos enfermeiros, e como tal 

não seriam abordados nas entrevistas habituais realizadas ao doente. 

Completando a opinião dos autores anteriormente mencionados, o estudo de Homsi 

et al (2006) comprova a necessidade de avaliar de uma forma sistematizada, 

preferencialmente através de uma checklist, os sintomas que os doentes apresentam, uma 

vez que se os mesmos não forem especificamente inquiridos a respeito da existência ou não 

de certos sintomas, muitas vezes não os manifestam. Deste estudo conclui-se que uma 

grande percentagem de sintomas classificados como intensos, e de sintomas descritos 

como desconfortáveis pelos doentes, não foram relatados espontaneamente pelos mesmos 

(no momento de uma entrevista com questões abertas), tendo apenas sido detetados 

através da avaliação sistemática realizada pelo médico, cuja finalidade era inquirir 

diretamente o doente sobre a existência ou não dos sintomas.   

Neste sentido, Homsi et al (2006) são da opinião de que todos os doentes deveriam 

ter no mínimo uma detalhada avaliação de sintomas da primeira consulta e seguidamente 

de observações posteriores. Consideram que uma combinação de sintomas reportados 

voluntariamente pelos doentes e uma avaliação sistemática dos mesmos é a melhor forma 
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de conhecer os problemas dos doentes, pois do seu estudo verificaram que existe uma 

grande discrepância entre os sintomas mencionados voluntariamente pelos doentes e 

aqueles que realmente experienciam. 

As avaliações regulares dos sintomas e respetiva documentação em diário clínico 

permitem uma efetiva monitorização dos sintomas vividos pelos doentes, e ainda uma 

avaliação da eficácia da intervenção dos profissionais de saúde ao longo do tempo 

(Nekolaichuk et al, 1999b). O registo sistemático da intensidade dos sintomas é mandatário 

nos doentes com doença crónica, independentemente da fase da doença em que se 

encontram (Everdigen et al, 2009), sendo a monitorização um princípio fundamental do 

controlo de sintomas. 

A utilização de instrumentos de medida estandardizados e o recurso a métodos de 

registo adequados devem ser implementados nos diferentes serviços, sempre que se queira 

uma avaliação e um controlo rigoroso da sintomatologia. O recurso a escalas de medida 

para os diferentes sintomas e a adoção de protocolos estandardizados para o seu controle 

são identificados como planos fundamentais para aumentar a confiança e a eficácia na 

intervenção (Ellershaw et al, 2003 apud Sapeta e Lopes, 2007). 

 Assim sendo, em cada serviço deverá optar-se pela melhor forma de proceder à 

avaliação de sintomas, definindo o dia ou dias de aplicação de escalas de avaliação de 

sintomas; se a escala deverá ser preenchida quer pelo doente quer pelos profissionais de 

saúde (para identificar divergências e atuar da melhor forma para o doente), e em 

determinadas situações pela própria família, não descurando a importância de realizar 

questões abertas para se detetar outros problemas não identificados até então.  

Uma vez que o uso de vários avaliadores providencia uma melhor perceção da 

vivência sintomática do doente, os profissionais de saúde e a família do doente apresentam 

um papel importante na avaliação de sintomas, pois acrescentam uma perspetiva adicional 

nos casos em que os doentes sub ou sobre-reportam os seus sintomas, ou quando os 

doentes se encontram confusos. Os familiares, ao realizarem escalas de avaliação de 

sintomas permitem ainda minimizar o impacto de avaliações inadequadas muitas vezes 

desenvolvidas pelos próprios profissionais de saúde, permitindo que haja uma reavaliação 

das situações (Nekolaichuk et al, 1999b). 

Sucintamente, Capelas e Neto (2010, p.795) defendem que … “a implementação de 

protocolos de abordagem sintomática ou de outros problemas prevalentes neste tipo de 

doentes, o registo de todo o processo de avaliação das necessidades, sintomas e 

monitorização da evolução, nomeadamente instrumentos de avaliação e registo tipo ESAS” 

são medidas que deverão ser institucionalizadas de maneira a fomentar ações paliativas. 
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Em jeito de síntese descrevem-se alguns benefícios da utilização de escalas de 

avaliação de sintomas e respetivo registo no processo do doente: identificar e rastrear 

doentes em risco; planear intervenções no plano de cuidados; monitorizar a estabilidade dos 

sintomas ao longo do tempo; identificar divergências nas avaliações de múltiplos avaliadores 

que poderão ser úteis para planear alterações terapêuticas; identificar sintomas que possam 

ser mais difíceis de avaliar do que outros; desenvolver programas educacionais para formar 

cuidadores na avaliação de sintomas; conhecer a avaliação dos cuidadores a respeito da 

intensidade dos sintomas que mais angústia causa aos doentes (Nekolaichuk et al, 1999b). 

Os Enfermeiros, pela sua maior proximidade ao doente têm um papel primordial na 

monitorização dos sintomas, contribuindo fortemente para o sucesso do processo 

terapêutico (Neto, 2010c). Uma boa cooperação entre os distintos profissionais de saúde 

permitirá certamente alcançar excelentes níveis de cuidar de modo a proporcionar o melhor 

bem-estar e qualidade de vida ao doente. 

Os doentes experienciam os sintomas em três níveis distintos: produção (resposta 

fisiológica que produz o sintoma, corresponde aos aspetos somáticos do processo de 

doença); perceção (processo pelo qual o sintoma atinge o córtex cerebral, fase em que 

existe maior variabilidade interindividual); expressão (manifestação exterior do doente face 

ao sintoma, fase altamente subjetiva e individual, que depende de múltiplos fatores) 

(Nekolaichuk et al, 1999b; Neto, 2010c). Torna-se fundamental conhecer estes níveis 

porque é importante compreender que quando se mede um sintoma, é o nível da expressão 

que se está avaliar. Assim sendo, sucede que dois doentes podem expressar a mesma 

intensidade de um sintoma, por exemplo a mesma intensidade de dor (ambos atribuem a 

intensidade 8 – numa escala de 0 a 10), mas experienciarem diferentes componentes ao 

nível da produção (nocicepção), sofrimento existencial, e/ou sofrimento expresso através da 

dor (Nekolaichuk et al, 1999b). 

Desta forma, uma adequada interpretação da expressão dos sintomas dos doentes 

pelos profissionais de saúde permite uma eficaz intervenção terapêutica. Isto porque, se 

houver uma sobrestimação do componente de produção do sintoma (psicológico), como a 

dor, pode levar a que se prescrevam doses excessivas de opiáceos e como tal, gerar níveis 

elevados de toxicidade. Por outro lado, se nesta situação particular houver uma 

subestimação da dor, poderá resultar no aumento do sofrimento do doente e num declínio 

da sua qualidade de vida (idem). 

Também a explicação da manifestação de alguns sintomas deve ser dada ao doente, 

com vista a atenuar o impacto psicológico que esses mesmos sintomas têm no mesmo. A 

explicação das causas dos sintomas faz parte de um dos princípios gerais do controlo de 
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sintomas (Neto, 2010c), uma vez que permite … “que o doente compreenda melhor o 

raciocínio por trás do tratamento, melhorando assim a sua observância terapêutica” 

(Twycross, 2003, p.81).  

A respeito do tratamento, Twycross (2003) defende que se deve sempre “Corrigir o 

que pode ser corrigido”; não esquecer para além dos tratamentos farmacológicos, os não 

farmacológicos; prescrever fármacos profilaticamente para os sintomas persistentes; e 

sobretudo nunca dizer ao doente e sua família “Tentei tudo, nada mais posso fazer”, porque 

há sempre algo a fazer em cuidados paliativos. Nesta área da medicina, o objetivo 

pretendido é proporcionar aos doentes a maximização do seu potencial físico, psicológico, 

social e espiritual, por muito limitados que se encontrem (Twycross, 2003, p.18). 

Sendo o descontrolo de sintomas uma das causas de reinternamento no doente com 

doença crónica em fase avançada é imperativo consciencializar os profissionais de saúde 

para atenderem aos sintomas vividos diariamente por estes doentes (Janssen, 2008). 

Assim sendo, importa agora refletir sobre alguns sintomas cujo controlo é 

fundamental, pois a sua presença é geradora de sofrimento e de perda de qualidade de vida 

no doente. 

 

2.1. Sintomas importantes a controlar  

 

Tal como tem sido referido ao longo deste trabalho, os estádios terminais de doenças 

crónicas, progressivas e limitativas estão associados à presença de múltiplos sintomas e 

são motivo de grande sofrimento para o doente e seus familiares. 

Reservou-se este ponto do trabalho para refletir um pouco sobre alguns sintomas, 

cujo adequado controlo permite caminhar no sentido de reduzir o sofrimento do doente e 

aumentar a sua qualidade de vida. 

Teunissen et al (2007) realçam a importância de que o tratamento a doentes com 

doença crónica em fase avançada deve basear-se na intensidade dos sintomas vividos, no 

peso que os sintomas acarretam ao estado funcional do mesmo, e no impacto que a carga 

sintomatológica tem sobre a qualidade de vida do doente. 

Os mesmos autores afirmam que o conhecimento da prevalência de sintomas é 

importante para melhorar a prática clínica dos profissionais de saúde, permitindo que 

médicos e enfermeiros sejam capazes de atuar sobre os sintomas prevalentes, prevenindo a 

ocorrência de certos problemas, e permitindo ainda a antecipação do planeamento dos 

cuidados. 
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Tranmer et al (apud Janssen, 2008) comprovam a importância de se controlar os 

sintomas de doentes com doença crónica em fase avançada, quer seja ela maligna ou não, 

porque estes doentes sofrem diariamente de sintomas físicos e psicológicos angustiantes 

como, fadiga, dor, dispneia, tosse, perda de apetite, tristeza e perturbações do sono. 

No estudo levado a cabo por Pulido et al (2010), os sintomas avaliados nos 20 dias 

que antecederam a morte do doente foram, a prostração, o delírio, a confusão mental, a 

agitação psicomotora, a dispneia, a broncorreia, a febre, a dor e os vómitos, tendo sido a 

dispneia o sintoma manifestado com maior frequência, seguido de broncorreia e febre. 

Também Solano et al (2006, apud Janssen, 2008), concluíram que há uma grande 

heterogeneidade na prevalência de sintomas em doentes com cancro em fase avançada, 

doentes com SIDA, com ICC, DPOC e IRC, e uma alta taxa de prevalência para quase 

todos os sintomas, sendo a dor, a falta de ar e o cansaço, os sintomas que mais se 

destacaram nesse estudo. 

Já no estudo de Teunissen et al (2007), tendo por base uma revisão sistemática da 

literatura, cujo principal objetivo foi conhecer a prevalência de sintomas em doentes com 

cancro em fase avançada e as diferenças na prevalência de sintomas dos doentes que se 

encontravam nas duas últimas semanas de vida, concluiu-se que no primeiro grupo, os 

sintomas que mais se manifestaram foram a fadiga, a dor, a falta de energia, a fraqueza e a 

perda de apetite, enquanto no segundo grupo a fadiga, a perda de peso, a fraqueza e a 

perda de apetite foram mais prevalentes. 

 

Dor 

 

 A dor é um dos aspetos mais perturbadores num processo de doença, podendo 

surgir como um problema agudo, crónico ou em situações de doença terminal, sendo 

descrita como um fenómeno subjetivo e desenvolvido de uma forma holística por Cecily 

Saunders, segundo a teoria e o conceito multidimensional de “Dor Total” (Neto, 2010a, p.9).  

Este sintoma subjetivo pode ter como causa associada fatores físicos, psicológicos, 

sociais e/ou espirituais (Twycross, 2003). Se a causa for física, a dor é uma “Sensação 

anormal e penosa que resulta da estimulação das terminações nervosas nos órgãos ou 

regiões sensíveis” (Manuila et al, 2003, p.207). Mas sendo a dor um conceito 

multidimensional é necessário atender a todos os fatores que possam estar na etiologia da 

dor. A incapacidade de reconhecer esta multidimensionalidade e as suas interações com 

vários domínios da experiência da doença é apontada por Pereira (2010) como uma barreira 

a um eficaz controlo da mesma. 
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Pulido et al (2010) denunciam que nas inúmeras enfermarias encontram-se doentes 

com dor, dispneia, fadiga extrema e alterações de estados emocionais como, ansiedade, 

depressão e sensação de inutilidade. Revelam que destes sintomas a dor é dos mais 

frequentes, sendo no entanto, subdiagnosticada e subtratada. 

A avaliação e monitorização constante da dor é um princípio que se deve respeitar 

para assegurar um adequado controlo da mesma. A identificação das causas de dor, a sua 

intensidade e o impacto que têm no estado funcional do doente são etapas necessárias para 

desenvolver uma estratégia de tratamento apropriada (Pereira, 2010). 

Quanto ao tratamento em si, os princípios básicos deverão respeitar um regime 

analgésico (escada analgésica da OMS) baseado na intensidade da dor. Segundo Zech et al 

(apud Pereira, 2010, p. 74) “Entre 75% e 85% dos doentes irão sentir alívio adequado da dor 

usando as directrizes descritas juntamente com a escada analgésica da OMS”. 

Segundo Twycross (2003) os princípios que direcionam o uso de analgésicos ditam 

as seguintes recomendações: a eleição da via de administração deverá dar primazia à via 

oral; administrar analgésicos de forma regular e profilática; subir a escada analgésica 

sempre que um fármaco deixar de produzir efeito (Degrau 1: não opiáceo; Degrau 2: 

opiáceo fraco; Degrau 3: opiáceo forte); o tratamento deve ser individualizado e recorrer ao 

uso de adjuvantes sempre que necessário (Ex: corticosteroides, antidepressivos, 

antiepiléticos, antiespasmódicos, relaxantes musculares, biofosfonatos, bloqueadores dos 

canais recetores de NMDA). 

Neste instante não se poderia deixar de refletir sobre as tão polémicas questões em 

torno dos opiáceos: o medo infundado da dependência psicológica (adição), a preocupação 

com a perda da eficácia dos analgésicos se iniciados precocemente, a ideia de que a 

morfina é para os moribundos, que encurta a vida e que os opióides alteram invariavelmente 

a cognição (Pereira, 2010).  

Muitos clínicos têm receio de iniciar terapêutica deste âmbito pois não se encontram 

devidamente esclarecidos quanto à eficácia e ao propósito do uso destas drogas. Os mitos 

em torno da prescrição e consequente administração de opióides não serão abolidos, 

enquanto não se investir arduamente no esclarecimento de dúvidas aos profissionais de 

saúde com ações de formação neste âmbito. Cabe pois a cada uma das instituições de 

saúde o dever de atualizar médicos e enfermeiros nesta área, sendo igualmente importante 

educar e formar profissionais competentes e esclarecidos durante os cursos de licenciatura 

de ambas as classes profissionais. 

 A ideia de que intervir medicamente para aliviar o sofrimento e a dor é uma ameaça 

à vida está perfeitamente errada e é de todo censurável pois está mais do que provado que 
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o uso correto e nas doses recomendadas dos diferentes fármacos a vida não é encurtada 

(Pereira, 2010). Relembrando o princípio do duplo efeito é fundamental ter em consideração 

que “O efeito não intencionado, previsto como mau efeito, deve ser proporcional aos 

intencionados bons efeitos…” (Barbosa, 2010a, p.741), sendo essencial distinguir “o fim 

intencionado e os meios intencionados para esse fim”; “os resultados intencionados de uma 

acção, quer sejam fins ou meios, e os riscos de efeitos secundários não intencionados mas 

previstos” e “Os resultados desejados e os resultados intencionados…” (Guillon apud 

Barbosa, 2010a, p.741).  

O “efeito acelerador” que é tantas vezes relacionado a alguns analgésicos e 

sedativos a respeito de diminuírem o tempo de vida, não é real, quando há uma correta 

utilização desses fármacos, ou seja, quando há uma adequada titulação da dosagem das 

drogas. Quando tal sucede verifica-se que o doente com necessidades paliativas vive o 

tempo que lhe resta com menos sofrimento e menos dor, vendo a sua qualidade de vida 

melhorada. Segundo Barbosa (2010a, p.728), …“poder-se-á facilmente verificar pela 

dosagem e seu aumento, a diferença entre uma atenuação adequada e proporcionada da 

dor ou outros sintomas com fim paliativo, com uma intencionalidade de morte expressa”. 

A questão da depressão respiratória é ainda uma preocupação da maioria dos 

profissionais de saúde que repelem e fulminam a ideia de prescrever qualquer opiáceo. 

Contudo, estes fármacos não causam depressão respiratória assinalável nos doentes com 

dores, pois a dor é um antagonista fisiológico dos efeitos depressores centrais dos opiáceos 

(Twycross, 2003). A depressão respiratória não ocorre quando os opiáceos são iniciados em 

doses apropriadas e titulados de acordo com as diretrizes (Pereira, 2010). Segundo 

Twycross (2003, p.99) “Os opiáceos fortes existem para serem administrados e não apenas 

para serem sonegados; o seu uso é ditado pela necessidade terapêutica e pela resposta, 

não pela brevidade do diagnóstico.”  

 

 Anorexia/ caquexia 

 

Alguns sintomas alimentares como a anorexia/caquexia, a obstipação/diarreia, as 

náuseas/vómitos são também geradores de grande sofrimento na díade doente-família, pelo 

desconforto e pelas alterações físicas que provocam e pelo impacto psicológico que 

causam. 

A avaliação destes sintomas torna-se fundamental na medida em que o tratamento 

dos mesmos pode atenuar o impacto negativo que acarretam à vida destes doentes. 
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A caquexia é definida como um estado patológico caracterizado por extrema 

magreza e mau estado geral grave, decorrente do processo de doença ou de 

subalimentação (Manuila et al, 2003). Gonçalves (2010, p.182) completam esta definição 

caracterizando a síndrome anorexia-caquexia por …“um severo estado de malnutrição, 

devido a uma diminuição da ingestão de alimentos, alterações metabólicas e hormonais, 

resultantes da resposta do organismo à presença do tumor”. 

As principais características são a acentuada perda de peso, a anorexia (diminuição 

marcada, ou perda do apetite - Manuila et al, 2003), a fraqueza e a fadiga (Twycross, 2003).  

Esta síndrome metabólica pode ocorrer em 80% dos doentes com cancro em fase 

avançada e quando instalada é um preditor de prognóstico reservado (Del Fabbro et al, 

2006a). 

Para além de se poder encontrar nos doentes com cancro em fase avançada, é 

ainda comum nos doentes com imunodeficiência adquirida, nas situações de DPOC, ICC, 

demência em fase avançada, nos insuficientes renais e hepáticos, em doentes com 

tuberculose, malária e arterite reumatoide (idem). 

Avaliar a perda de apetite no doente com doença crónica em fase avançada é 

fundamental, podendo para esse efeito recorrer-se à avaliação através da ESAS. Mas a 

avaliação do estado nutricional do doente, bem como um exame físico são fundamentais 

antes de se decidir o tratamento (ibidem). 

A nutrição suplementar e a estimulação do apetite por si só não revertem a perda de 

peso acentuada (Del Fabbro et al, 2006a), por isso, a suplementação dietética agressiva 

através de sonda nasogástrica ou a hiperalimentação intravenosa estão contraindicadas 

(Twycross, 2003).  

Tratar possíveis causas etiológicas da caquexia, como a náusea crónica, a 

obstipação, a saciedade precoce, a alteração do paladar, a dispneia e a depressão pode 

melhorar consideravelmente o estado severo de má nutrição do doente (Twycross, 2003; 

Del Fabbro et al, 2006;). 

De entre os estimulantes de apetite os mais utilizados são os progestagénios e os 

corticosteroides. O agente progestagénio megesterol, um antineoplásico e imunomodelador 

pode funcionar como um agente antianorético e anticaquético. O uso deste progestagénio 

aumenta o apetite, melhora o cansaço e o bem-estar geral em mais de 60% dos doentes 

com cancro (Del Fabbro et al, 2006a). Quanto aos corticosteroides, o seu uso está 

condicionado a apenas algumas semanas pelos efeitos secundários que acarretam. Deverá 

ser dada primazia à eleição dos corticosteroides nos casos em que o prognóstico de vida é 

inferior a seis semanas (Twycross, 2003). 
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Também o uso de psicotrópicos (Ex: olanzapina) revela ser útil em algumas 

situações de caquexia, pois são eficazes como adjuvantes no tratamento da anorexia, da 

náusea e de outros sintomas. No entanto, o uso de antidepressivos tricíclicos nos doentes 

idosos, como é o caso da amitriptilina, não é aconselhável pelos efeitos secundários que 

podem surgir (Del fabbro et al, 2006a). 

 

Náusea e vómito 

 

A náusea e o vómito são sintomas que provocam muita angústia, são desagradáveis 

e têm um grande impacto na qualidade de vida dos doentes (Dalal et al, 2006). Como tal, é 

importante uma abordagem interdisciplinar, uma avaliação cuidada e individualizada das 

necessidades dos doentes, e um conhecimento dos mecanismos envolvidos (Querido e 

Bernardo, 2010). A avaliação sistemática e contínua, e à posteriori o tratamento destes 

sintomas é fundamental para diminuir o sofrimento causado pelos mesmos. Sendo a náusea 

um sintoma subjetivo, cuja expressão varia de indivíduo para indivíduo a importância desta 

avaliação sintomática é reforçada (Dalal et al, 2006; Querido e Bernardo, 2010).  

A sua etiologia pode ser multifatorial: alterações metabólicas, obstrução intestinal, 

obstipação, fármacos (opióides, AINES, anticonvulsivantes, antidepressivos, quimioterapia), 

ansiedade, disfunções do SNA (Querido e Bernardo, 2010).  

Por norma, a náusea é acompanhada por outros sintomas como, a dor, a sonolência, 

o cansaço, o apetite, a ansiedade ou a depressão, sendo necessário uma abordagem 

multifatorial, pois a manifestação de múltiplos sintomas pode agravar a náusea e aumentar o 

sofrimento do doente (Dalal et al, 2006). Uma vez mais, a ESAS é apontada como um 

instrumento adequado para a avaliação sintomática, pois para além de contemplar as 

náuseas permite uma avaliação de outros 8 sintomas que se podem manifestar 

simultaneamente (Querido e Bernardo, 2010). 

A identificação das causas mais prováveis da náusea/vómito é essencial para decidir 

o tratamento, pois com base nos locais de ação prováveis elegem-se fármacos antieméticos 

para as diferentes situações (Twycross, 2003). De entre possíveis abordagens encontram-

se a rotação de opióides, a revisão da terapêutica, a correção de alterações metabólicas, 

profilaticamente tratar a obstipação e, em caso de metastização cerebral, optar por 

radioterapia ou corticoterapia (Querido e Bernardo, 2010).  

A terapêutica farmacológica possível de ser usada é a metoclopramida, a 

dexametasona, o haloperidol e o brometo de butilescopolamina (Dalal et al, 2006), ou ainda 
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em situações em que o controlo é mais difícil, o cisapride, a levomepramazina e o 

ondasetron (Querido e Bernardo, 2010). 

Como medidas não farmacológicas, mas igualmente necessárias de serem 

promovidas encontram-se as técnicas de relaxamento, a massagem, o toque terapêutico, a 

aromoterapia (sem evidência científica), a acupuntura e a acupressão, e a estimulação 

elétrica transcutânea. A manutenção de um ambiente confortável, a tranquilidade nas horas 

de refeição, o apresentar refeições em pouca quantidade, distribuídas com maior frequência 

ao longo do dia, uma escolha adequada dos nutrientes (dando primazia aos alimentos de 

fácil digestão e suprimindo as gorduras) e a manutenção de uma boa higiene oral são outras 

estratégias necessárias para diminuir a náusea/vómito (idem). 

 

Dispneia 

 

A dispneia é uma perceção desconfortável da respiração, com um grande valor 

prognóstico. É frequentemente descrita como uma sensação de falta de ar, sufocamento, 

asfixia e é causa de grande sofrimento para o doente e família (Del Fabbro et al, 2006b).  

A sensação de falta de ar pode reduzir as atividades, provocar a perda da 

independência e dos papéis, originando sentimentos de frustração, cólera e depressão 

(O`Driscoll et al, apud Twycross, 2003), podendo gerar ansiedade, medo, pânico e sensação 

de morte iminente (Davis apud Twycross, 2003). 

Este sintoma torna-se mais prevalente nos doentes terminais à medida que a doença 

vai progredindo (Azevedo, 2010), e como tal, abordar de forma adequada este problema 

traduzir-se-á na melhoria da qualidade de vida destes doentes.  

Como a dispneia é um sintoma subjetivo com múltiplas etiologias potenciais (de 

natureza física, psíquica, social e espiritual), dados objetivos como a taquipneia ou níveis de 

saturação de oxigénio podem não traduzir com exatidão a experiência angustiante do 

doente com dificuldade respiratória (Del Fabbro et al, 2006). A obstrução das vias aéreas, a 

invasão do parênquima pulmonar, a linfangite carcinomatosa, o derrame pleural, a síndrome 

da veia cava superior, o derrame pericárdico e a ascite com distensão abdominal podem ser 

possíveis causas de dispneia. Mas a caquexia com consequente fraqueza dos músculos 

respiratórios, a anemia, a dificuldade na mobilização de secreções brônquicas, a ICC, a 

infeção respiratória, o edema agudo do pulmão, o pneumotórax, a dor torácica e a 

ansiedade são outros fatores possíveis para a manifestação da dispneia (Azevedo, 2010).  
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Dada a subjetividade deste sintoma, a presença e a intensidade da dispneia devem 

ser avaliadas através do uso de escalas validadas, como as visuais numéricas ou visuais 

analógicas, por exemplo: a STAS ou a ESAS (Del Fabbro et al, 2006b). 

A abordagem do tratamento passa então por tratar a causa da dispneia e é 

condicionada pela gravidade do sintoma e pelas limitações que causa ao individuo 

(Azevedo, 2010). 

Em termos de tratamento farmacológico poderá ser necessário optar pela utilização 

de broncodilatadores, corticoides, opióides, benzodiazepinas e de oxigénio (idem). 

O aporte de oxigénio é uma terapêutica viável, com efeitos benéficos para o doente 

com DPOC em hipóxia, aumenta a sobrevida, melhora o estado funcional neuro psicológico 

e diminui a sensação de dispneia. No entanto, para os doentes com cancro em fase 

avançada os benefícios da oxigenoterapia não estão bem definidos (Del Fabbro et al, 

2006b). 

Também a ventilação não invasiva por pressão positiva, em doentes com 

descompensação da DPOC reduz a necessidade do doente ser entubado, reduz o tempo de 

internamento, diminui a taxa de mortalidade e a dispneia. Mas a premissa de que os 

cuidados são essencialmente para promover uma melhoria na qualidade de vida deve ser 

respeitada, evitando provocar desconforto ao doente. As possíveis causas de desconforto 

quando se opta pela ventilação não invasiva podem ser resultantes do uso da máscara, 

congestão nasal, dilatação gástrica, irritação conjuntival e insónia (idem). 

A respeito dos opiáceos sabe-se que podem diminuir a resposta ventilatória à hipoxia 

e à hipercapnia, ajudam a diminuir a ansiedade e a sensação subjetiva de dispneia (ibidem) 

sem causar depressão do centro respiratório, pois a “janela terapêutica” é suficientemente 

segura (Azevedo, 2010). 

Estudos cuja amostra era composta por doentes dispneicos com DPOC e outras 

doenças pulmonares mostraram que a administração de opióides em várias doses e por 

várias vias de administração era muito benéfica para o controlo deste sintoma (Del Fabbro 

et al, 2006b). 

Também o uso de benzodiazepinas (Ex: diazepam, lorazepam e midazolam) poderá 

ser útil para o controlo da dispneia, pois atuam na mediação dos estímulos periféricos que 

atingem o sistema nervoso central (Azevedo, 2010). 

De um estudo realizado por enfermeiros (Bredin et al, 1999, apud Del Fabbro et al, 

2006b) em doentes com cancro do pulmão provou-se que a combinação de técnicas de 

controlo respiratório e de relaxamento, a estimulação de atividades e o suporte psicossocial 

melhoram significativamente a respiração, o estado funcional e emocional dos doentes. Este 
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estudo comprova que a abordagem da dispneia vai muito mais além do que a terapêutica 

farmacológica provando que é necessário adotar outro tipo de medidas para o controlo 

eficaz deste sintoma. 

Em termos de medidas que possam ser desenvolvidas para diminuir o desconforto 

provocado pela dispneia encontram-se: facilitar e promover uma comunicação expressiva de 

emoções ao doente e família; auxiliar o doente na execução de tarefas que lhe possam 

aumentar o cansaço e o desconforto; ensinar técnicas de fisioterapia respiratória para 

controlo de respiração, relaxamento e que ajudem na drenagem de secreções (Azevedo, 

2010). 

 

Astenia 

 

A astenia/fadiga é um sintoma muito comum em cuidados paliativos e está altamente 

associada ao cancro, atingindo uma prevalência de 90% (Nascimento, 2010). Tem sido 

classificada como o sintoma que mais perdura, é muito perturbador e tem um grande 

impacto sobre a qualidade de vida dos doentes (Del Fabbro et al, 2006a). 

A fadiga, tal como outros sintomas, é uma sensação subjetiva, um sintoma 

inespecífico de exaustão física e psíquica (Del Fabbro et al, 2006a; Nascimento, 2010), que 

se manifesta através de várias dimensões: física, cognitiva e emocional/afetiva. A primeira é 

geralmente descrita como uma perceção de fraqueza muscular ou diminuição de energia, 

sendo que as segundas dimensões incluem respetivamente, a dificuldade na concentração, 

ou em manter um certo nível de atenção, e a falta de motivação, ou falta de interesse nas 

atividades (Del Fabbro et al, 2006a). 

Múltiplos fatores etiológicos podem coexistir e estar interrelacionados. Para isso, 

uma avaliação completa da intensidade da fadiga, a duração, a identificação dos fatores 

possíveis de a agravar, ou atenuar, e o impacto que a fadiga tem sobre a qualidade de vida 

é essencial. O exame físico ao doente e uma avaliação contínua, por exemplo com recurso 

à ESAS são passos importantes para compreender melhor o impacto deste sintoma na vida 

do doente (idem). Como possíveis causas de astenia encontra-se a própria patologia, 

alterações hidro-eletrolíticas, bioquímicas e hematológicas, o tratamento em si (a astenia é 

muito frequente em doentes a realizarem quimioterapia e radioterapia, sendo a prevalência 

de 96% - Irvine et al, apud Del Fabbro et al, 2006a) e síndromes paraneoplásicas 

(Nascimento, 2010).  

No entanto, a astenia não se encontra exclusivamente em doentes com cancro em 

fase avançada. Um estudo qualitativo demonstrou que doentes com insuficiência cardíaca 
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avançada têm uma grave dificuldade no deambular e fadiga extrema, muito semelhante aos 

doentes com cancro em fase avançada (Horne e Payne, apud Del Fabbro et al, 2006a). 

Num outro estudo, de 427 doentes não hospitalizados, com HIV (Breitbart et al, apud Del 

Fabbro et al, 2006), a fadiga foi encontrada em 54% e a sua presença está fortemente 

relacionada com sintomas físicos (de entre eles a dor) e com a anemia. Desses mesmos 

doentes, e comparativamente aos restantes, verificou-se que apresentavam um débil estado 

funcional físico e um baixo nível de qualidade de vida. 

 Como medidas gerais para abordar a astenia no doente terminal encontram-se de 

entre muitas outras as seguintes: investigar e informar o doente e família das causas da 

astenia, compreendendo quais os desejos e necessidades da díade de forma a providenciar 

ajuda (Ex: adaptar as atividades de vida diária e fornecer equipamento necessário à 

autonomia do doente); tratar a hipercaliémia, alterações eletrolíticas, bioquímicas e 

endócrinas, infeções intercorrentes e alterações do sono (Nascimento, 2010). Como 

medidas farmacológicas passíveis de serem utilizadas podem ser enunciadas as seguintes: 

o uso do metilfenidato (estimulante central capaz de antagonizar os efeitos secundários dos 

narcóticos), o uso de antidepressivos, de corticosteroides, progestagéneos e fármacos que 

corrijam a anemia (idem). 

 

2.2. Estratégia de intervenção no sofrimento  

 

Partilhando a opinião de Marques …“A flagrante omissão do tópico desespero 

humano, até há bem pouco tempo, dos cursos de medicina e a ausência nos textos de 

medicina do tema sofrimento humano são anomalias difíceis de explicar…” (2005, p.354). 

Mas a verdade é que a preocupação com o sofrimento humano é uma questão recente e 

que felizmente tem vindo a assumir uma particular importância. 

Se o caso de internamento de um doente com doença crónica (tantas vezes de 

reinternamentos sucessivos) tiver como causa o descontrolo de sintomas, é visto pelo 

doente como uma solução urgente e indispensável para a resolução do seu 

problema/sofrimento (Morins, 2009). No entanto, e atendendo ao facto de que o doente está 

sujeito a uma série de ameaças (a um meio e a uma organização física e social que lhe são 

estranhas, podendo a sua privacidade encontrar-se ameaçada), cabe aos profissionais de 

saúde a função de zelar por uma integração saudável e adequada à vulnerabilidade do 

doente.  

Segundo Cadete (apud Morins, 2009) sabe-se que doentes cuidados em ambiente 

domiciliar apresentam menor grau de sofrimento psicológico do que aqueles que se 
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encontram hospitalizados. Desta forma, a preocupação do profissional de saúde deve 

passar pela questão da importância que é dada pelo doente quando se encontra internado, 

com vista a atenuar o impacto negativo que a hospitalização acarreta. 

Apesar do descontrolo sintomático ser considerado a principal causa de 

internamento, no caso dos doentes oncológicos, Twycross (2003) acrescenta ainda a 

possibilidade dos doentes serem internados para atenuar a exaustão sentida pelos 

cuidadores. Isto porque, também a família experiencia um conjunto de situações que pesam 

significativamente na sua vida, e como tal gera sofrimento.  

Assim sendo, resolver a questão do controlo sintomático dos doentes é não só 

melhorar o sofrimento do doente, mas também o da sua família. 

Segundo Cecily Saunders (apud Barbosa, 2010b), o doente moribundo e respetiva 

família, experienciam um sofrimento tao intenso nos últimos dias de vida do doente, na 

morte e no luto, que o conceito de “dor total” traduz todas estas vivências.   

A intensidade desse sofrimento depende dos valores do próprio doente, das suas 

vivências, e das suas crenças e é …“um estado complexo (corporal, afectivo, cognitivo, 

espiritual) negativo de mal-estar, caraterizado pela sensação experimentada pela pessoa 

(como um todo) de se sentir ameaçada/destruída na integridade e/ou continuidade da sua 

existência, pelo sentimento de impotência para fazer frente a essa ameaça e pelo 

esgotamento dos recursos pessoais e psicossociais que lhe permitiram enfrentá-la” 

(Barbosa, 2010b, p.569). 

O sofrimento de cada individuo depende de uma multiplicidade de fatores, que 

tornam o sofrimento humano uma realidade complexa e única para cada um (Barbosa, 

2010b; Neto, 2010a).  

De entre algumas das principais fontes de sofrimento para os doentes terminais 

encontram-se: a perda de autonomia e a dependência de terceiros; sintomas mal 

controlados, alterações da imagem corporal; a perda do sentido de vida, de dignidade, dos 

papéis sociais, do estatuto e de regalias económicas; alterações nas relações interpessoais; 

modificação de expetativas e planos futuros; abandono (Neto, 2010a, p. 9). 

O sofrimento pode ser psicológico (mental e emocional), relacional (social e familiar), 

espiritual ou físico (Barbosa, 2010b). É essencialmente sobre esta última modalidade que o 

presente estudo irá incidir, tendo em consideração que a dor e outros sintomas não 

controlados, a perda de energia do doente e suas limitações funcionais interferem 

diretamente no sofrimento do doente. 



46 

 

Existe evidência clara de que o sofrimento associado ao fim de vida é descurado, 

esquecido e subtratado pelos profissionais de saúde (Neto, 2010a, p. 8), sendo contra esta 

tendência que devemos atuar. 

Segundo Marques (2005, p.354), o controlo de sintomas é um dever e um sinal de 

respeito pelo doente, …“É a humanidade na abordagem do sofrimento, da dolência (tantas 

vezes dor absoluta), do desespero, é a competência no manejo e na rotação de opióides, 

etc. É, portanto e sobretudo, a compreensão dos valores e vontades de alguém que - por 

vezes - sofrendo terrivelmente, de esperança perdida, suplica por ajuda”. 

A ajuda a que Marques se refere deve chegar atempadamente ao doente, 

independentemente da fase da doença em que se encontra, do seu prognóstico e ainda, 

quer o doente se encontre em ambiente domiciliar, numa consulta, ou mesmo hospitalizado.  

Tal como tem sido referido, a fase terminal de inúmeras doenças crónicas, 

progressivas e limitativas está associada à presença de múltiplos sintomas e é causa de 

sofrimento para o doente e seus familiares. Segundo Marques (2005, p.354) …“Se a doença 

é sempre um corpo estranho ou naufragado, pode definir-se o sofrimento como a perda ou a 

tomada de consciência da perda da integridade e/ou da unidade do Eu e/ou do Corpo…”. 

Como tal, o profissional de saúde deve atender ao sofrimento do outro, com vista a atenuá-

lo e a dar mais sentido à vida do doente. 

Os sintomas físicos como a dor, são a manifestação mais exuberante de uma 

doença grave. Mas os vómitos, as náuseas, a dispneia, a depressão e o cansaço também 

têm um grande peso no grau de sofrimento que acarretam ao indivíduo (Bernardo, 2005). Só 

através de um verdadeiro controlo dos sintomas, da prevenção e do alívio do sofrimento é 

que se conseguirá influenciar positivamente o curso da doença.  

Atendendo ao facto de que muitos doentes com cancro em fase avançada têm 

múltiplos sintomas que afetam o seu bem-estar e o seu estado funcional, quer físico, quer 

social (Everdigen et al, 2009), importa desvendar e melhor conhecer esta área, de forma a 

proporcionar bons cuidados aos doentes que se encontram numa fase final de vida.  

Segundo Homsi et al (2006), os doentes com cancro em fase avançada são 

frequentemente poli sintomáticos, apresentando uma média de 11 sintomas, tendo os 

investigadores concluindo do seu estudo que os mais comuns são, o cansaço, a boca seca, 

a dor e a anorexia. Estes autores concluíram ainda que a prevalência de alguns sintomas é 

influenciada pela idade (Ex: dor), pelo género (Ex: náusea) e pela localização do tumor 

primário (Ex: tosse, no caso do cancro do pulmão), e outros estão associados a uma menor 

sobrevida do doente. 
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Felizmente tem-se assistido a uma evolução na forma de pensar e de lidar com os 

doentes portadores de doença crónica, avançada, não neoplásica, pois …“Até recentemente 

era aceite que os doentes que morriam de doença não neoplásica não tinham níveis 

elevados de dor. No entanto, vários estudos vieram demonstrar que doentes terminais com 

insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal, VIH/SIDA e doenças neurodegenerativas 

podem ter níveis de dor semelhantes aos doentes com cancro” (Pulido et al, 2010, p. 222). 

Segundo Freitas (2009, p.5), “Apesar da terapia médica máxima, indivíduos com IC 

terminal apresentam marcada dispneia, fadiga, ou sintomas relacionados com hipoperfusão 

de órgão em repouso ou para pequenos esforços.” Estes sintomas estão associados à fase 

avançada do estádio C ou ao estádio D do ACC/AHA (American College os Cardiology/ 

American Heart Association), sendo que estes doentes merecem que lhes sejam prestados 

cuidados paliativos (Freitas, 2009), pela marcada limitação funcional que apresentam 

(fadiga, palpitações ou dispneia para pequenos esforços ou mesmo no estado de repouso). 

Para a autora, no caso da ICC a situação clínica terminal é definida quando a doença em 

fase avançada …“ é refractária ao tratamento médico, com persistência dos sintomas de IC 

e/ou arritmias supraventriculares ou ventriculares resistentes ao tratamento e não está 

indicado transplante cardíaco” (Freitas, 2009, p. 6). 

Um trabalho de investigação que estudou doentes com cancro em fase avançada, 

doentes com sida, com ICC, DPOC e IRC concluiu que há uma grande heterogeneidade na 

prevalência de sintomas e uma alta taxa de prevalência para quase todos eles (Solano et al, 

2006, apud Janssen, 2008), sendo a dor, a falta de ar e o cansaço, os sintomas que mais se 

destacaram nesse estudo.  

A respeito da dor, o Programa Nacional do Controlo de Dor (apud UMCCI, 2010, 

p.26), refere que a dor oncológica representa uma pequena percentagem de doentes que 

sofrem de dor crónica, sendo que … “no entanto, tem uma importância especial pela 

patologia referida ser a segunda causa de morte em Portugal e por existir dor moderada a 

intensa em mais de 90% dos doentes em situação oncológica terminal.” A generalização da 

avaliação e registo da intensidade da dor poderá ter um impacto muito significativo na 

terapêutica da dor, nas unidades prestadoras de cuidados de saúde e proporcionar um 

grande salto qualitativo na humanização dos cuidados por elas prestados. 

Segundo Barbosa (2010b p. 590), criar as condições necessárias para que o doente 

se sinta imbuído de amor e de dedicação, traduz-se numa …“troca afectiva, serena, 

competente, natural, consistente e perseverante, de devoção meticulosa na satisfação 

minuciosa das necessidades, que melhor poderá suster a dignidade daquele que sofre neste 

contexto.” 
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Entenda-se que o respeito pela dignidade do doente passa …“pelo acolhimento - ou 

recolhimento - da alteridade e pelo reconhecimento do outro, seus valores, seus desejos. 

Pelo sentido que ele dá à sua vida, não à vida em geral, em abstracto, mas à vida tal qual 

ela se lhe apresenta: solitária, difícil, breve, medonha, desesperada, terrível, insuportável, 

impossível… indigna, ou não, aqui, agora.” (Marques, 2005, p. 360). Nesta etapa de fim vida 

de um doente é importante e imprescindível que se alcance um nível ótimo de controlo de 

sintomas, e não só, de maneira a atenuar o sofrimento físico, psíquico e existencial que 

possa porventura sentir.  

Segundo Barbosa (2010b), os profissionais de saúde para ajudarem 

significativamente os doentes em fim de vida deverão para além de aplicar os seus 

conhecimentos teóricos e práticos, ir mais além e fazer uso das suas qualidades afetivas, 

tornando quase possível a criação de uma relação de amizade. 

Neto complementa e afirma que …“na prática dos cuidados paliativos, o respeito pela 

vida humana e o alívio do sofrimento são valores inalienáveis, interdependentes e 

fundamentais” (2010b, p. 15). 

 

2.3. Estratégia de intervenção na melhoria da qualidade de vida 

  

 Para compreender em que medida o controlo de sintomas pode interferir na melhoria 

da qualidade de vida do doente, convém compreender o significado de qualidade de vida. 

 A qualidade de vida de um indivíduo …“está relacionada com o grau de satisfação 

subjectivo que a pessoa sente pela vida e é influenciada por todas as dimensões da 

personalidade – física, psicológica, social e espiritual…” (Twycross, 2003, p.19), podendo 

ser resumida numa frase infinitas vezes parafraseada “Qualidade de vida é aquilo que a 

pessoa considera como tal” (Twycross, 2003, p.19). 

 Para melhorar a qualidade de vida é necessário diminuir o afastamento entre as 

aspirações ou esperanças e aquilo que é possível alcançar, ou seja a realidade. Desta 

forma, a qualidade de vida será tanto maior quanto menor for o afastamento entre a 

realidade e o mundo das expectativas (Twycross, 2003). 

 Segundo Sapeta e Lopes (2010) existe uma íntima relação entre o limitado acesso 

formal a cuidados paliativos, com a menor qualidade de cuidados e de vida, o que comprova 

a necessidade de desenvolver uma nova filosofia de cuidados, nas áreas clínicas de 

agudos. 

Everdigen et al (2009) investigaram sobre a qualidade de vida e o controlo de 

sintomas de doentes com cancro e constataram que, ainda que para a maioria dos sintomas 
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identificados no estudo exista tratamento, verifica-se que os mesmos permaneceram 

intratáveis. Na opinião dos autores, esta situação ilustra a necessidade de educar os 

profissionais de saúde acerca da avaliação sintomática e seu controlo, preferencialmente 

ainda na fase curricular do curso.  

Aliviar sintomas angustiantes e gerir as complicações que advém dos mesmos são 

dois componentes essenciais para aumentar a qualidade de vida dos doentes com cancro 

em fase avançada (Homsi et al, 2006), pois …“a presença de sintomas não controlados 

empobrece a qualidade de vida do doente, diminui a sua capacidade de comunicar com os 

que o rodeiam, pode ser devastador, retirar-lhe o sentido na vida…” (Sapeta e Lopes, 2007, 

p.52). 

Destaca-se a importância do trabalho científico de Singer (apud Neto, 2010a), que 

refere o controlo adequado da dor e de outros sintomas, um dos fatores centrais na 

qualidade de vida de indivíduos com doença em fase avançada. Também Steinhauser (apud 

Neto, 2010a) refere o controlo adequado dos sintomas como um fator importante na 

qualidade dos cuidados prestados, segundo a perspetiva dos doentes terminais, suas 

famílias, médicos e outros profissionais. 

Everdigen et al (2009) concluíram que a prevalência dos sintomas físicos e 

psicológicos dos doentes com cancro aumenta consoante a fase em que se encontram em 

termos de tratamento médico. No seu estudo agruparam os doentes com cancro em estado 

avançado consoante os tratamentos que estavam a receber, sendo eles: (1a) tratamento 

curativo há mais de 6meses; (1b) tratamento curativo até há seis meses ou menos; (2) 

tratamento paliativo; (3) inviabilidade do tratamento. Verificou-se que os doentes reunidos no 

grupo (1a) experienciavam sintomas que independentes do tipo de cancro, enquanto os 

sintomas relatados pelos doentes do grupo (2) variavam consoante o tipo de cancro. 

Contrariamente ao expectável, deste estudo retém-se que a qualidade de vida dos 

doentes com cancro decresce significativamente com o aumento do número do grupo a que 

pertencem, sendo que doentes a receberem tratamento paliativo apresentam uma pior 

qualidade de vida do que os que se encontram a receber tratamento curativo. Conclui-se 

destes resultados que apesar de os doentes estarem divididos segundo o tratamento 

médico que estão a receber, pouca atenção foi dada à questão do efetivo controlo de 

sintomas, cujo maior controlo deveria traduzir-se em maior qualidade de vida. Os autores 

concluem que apesar de ser possível tratar a pluripatologia destes doentes, pois existem 

tratamentos adequados para cada um dos sintomas, os mesmos permaneceram intratáveis. 
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 É contra esta tendência que os profissionais de saúde devem reagir e impulsionar 

urgentemente uma mudança, pois se os meios existem para dar resposta aos problemas, é 

emergente transformar a realidade. 

 

2.4. O doente em estado agónico e o apoio à família  

 

No presente estudo optou-se por avaliar o controlo de sintomas em doentes com 

critérios para cuidados paliativos, que compreendessem e apresentassem capacidade para 

preencher a escala ESAS. Desta forma, a avaliação dos sintomas aos restantes doentes 

internados no serviço de Medicina Interna, também eles com critérios para cuidados 

paliativos, não foi realizada e seria tão importante quanto a levada a cabo.  

Considera-se então pertinente abordar alguma das problemáticas envolvidas em 

torno destes doentes, como é o caso daqueles que se encontram em estado agónico. 

Importa desde já esclarecer e definir a situação da agonia. O doente agónico é um 

doente terminal, …“cuja sobrevida estimada é de horas ou dias, efectuada com base na 

sintomatologia e evidência clínica que apresenta…” (Capelas e Neto, 2010, p.785). Na fase 

agónica …“encontram-se aqueles doentes em que a morte está iminente e em relação aos 

quais não se vislumbra ou preveem intervenções agudas…” (Capelas e Neto, 2010, p.793), 

sendo uma fase na qual importa otimizar o conforto ao doente e acompanhar a família.  

Tendo em conta que é nos hospitais de agudos que muitos doentes em fim de vida 

acabam por morrer, não se poderia deixar de referir a importância que deve ser dada neste 

momento ao doente, mas também á sua família. 

De facto, a questão da abordagem à família é fulcral quando se trata de cuidar de 

doentes em fim de vida, pois as vivências que a mesma experiencia são muitas vezes 

traumatizantes e acarretam sofrimento. Como tal, o apoio à família no âmbito dos cuidados 

Paliativos é uma questão fundamental, sem o qual a prestação de cuidados seria incompleta 

e ineficaz.  

A família e/ou outras pessoas de referência, …“enquanto grupo de pessoas 

afectivamente significativas para determinado doente, detêm um papel fundamental no 

apoio aos doentes terminais e sofrem também o impacto dessa doença” (Neto 2010a, p.6).  

Estando a família mais vulnerável neste momento final da vida do doente, e 

acabando por ser ela quem dá grande suporte ao doente e a si própria, pode ver a sua 

própria saúde abalada e em perigo. Neto (2010a, p.6) afirma que a família é na fase terminal 

de vida do seu ente querido, …“simultaneamente, prestadora e receptora de cuidados”, isto 

porque, a família desde que tem conhecimento do diagnóstico e consequentemente do 
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prognóstico do seu familiar atravessa um processo de aproximação da morte, que acarreta 

muito sofrimento, e como tal também ela é digna de receber cuidados individualizados e 

especializados pela equipa de saúde. 

Reit e Lederberg (apud Pacheco, 2004, p.136) defendem que o período pelo qual a 

família passa no processo de aproximação da morte é constituído por três fases, sendo elas: 

a fase aguda, …“caracterizada pelo choque emocional causado pelo diagnóstico e pelas 

reacções individuais de cada membro, acontecendo por vezes situações em que um dos 

seus elementos pode apresentar um stress ainda maior do que o doente…”; a fase crónica, 

na qual …“os comportamentos se vão consolidando e ficando mais estáveis e em que a 

família se vai adaptando às necessidades do doente e às de cada um individualmente…”; e 

a fase de resolução, a qual se estabelece a partir do momento em que o doente morre  e na 

qual a elaboração da perda e a consequente fase do luto têm características diferentes.  

 Na fase final da vida de um doente é usual a família encontrar-se mais ansiosa, a 

necessitar tanto ou mais de apoio do que o próprio doente. O cansaço e o esgotamento 

intensificam-se quando a família coloca as necessidades do doente à frente das suas, 

surgindo com frequência sentimentos de desespero e de intenso sofrimento (Mossin e 

Landmark, 2011). 

No entanto, é preciso ter em consideração que a cada família está associado um 

contexto único e diferente de todos os outros, não podendo generalizar-se e atuar de igual 

forma para todos as famílias, pois apesar de geralmente todas vivenciarem sentimentos de 

angústia e de tristeza, cada grupo familiar vai viver esse período de uma forma muito 

particular (Pacheco, 2004). 

 Face ao turbilhão de sentimentos experienciados pela família, e se os mesmos não 

forem devidamente geridos e resolvidos, após a morte do doente o familiar pode vir a 

desenvolver um luto patológico (Neto, 2010d, p. 390).  

O conhecimento de que as vivências da família no luto estão intimamente ligadas 

com a forma como lidaram com as experiências nos últimos dias de vida do doente, faz com 

que a exigência dos cuidados prestados nos hospitais de agudos que lidam com doentes 

terminais seja ainda maior (Mossin e Landmark, 2011). 

Com vista a prevenir situações de luto patológico, os profissionais de saúde devem 

proporcionar os melhores cuidados aos doentes que se encontram nesta fase e apoiar 

incondicionalmente a família. Sapeta e Lopes (2007, p. 51) baseando-se noutros estudos 

afirmam que …“dentro dos objectivos terapêuticos existe a necessidade de envolver a 

família no processo, colocando-a igualmente como alvo de cuidados, o que é muito 
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representativo para o doente, mas nem sempre possível no hospital, pela falta de 

privacidade.”  

Tal como já foi abordado anteriormente, os próprios profissionais de saúde têm 

grande dificuldade em gerir intervenções e cessar medidas consideradas fúteis quando o 

doente se encontra em estado agónico. Silva (2011) demonstrou que atualmente nos 

serviços de medicina interna, verifica-se o uso da alimentação entérica até ao momento da 

morte do doente e frequentemente a avaliação laboratorial de rotina em doentes agónicos. 

Esta situação retrata as dificuldades e as limitações que os profissionais de saúde 

apresentam no reconhecimento das prioridades na agonia.  

Desta forma, os internamentos nos hospitais de agudos tornam-se na grande maioria 

inadequados neste momento da vida do doente pois há uma grande dificuldade em dar 

resposta às suas necessidades e às da sua família (Neto, 2010d, p.388).  

A agonia é caracterizada por …“um período de expressão de sentimentos, de 

despedidas, de conclusões, de encerrar de ciclos, o que carece de alguma intimidade e 

tranquilidade” (Neto, 2010d, p.388). Como tal, Capelas e Neto (2010, p.795) reforçam a ideia 

de que é primordial gerar mudanças organizacionais em serviços hospitalares como a 

…“promoção da presença e participação activa da família, pela coexistência pacífica entre 

as abordagens paliativas e curativas – bem articuladas poderão gerar sinergismos benéficos 

para o doente e família -, a implementação de consultas externas e hospitais de dia na área 

dos cuidados paliativos”. 

Também a RNCCI tem a questão do apoio à família em consideração, apresentando 

a possibilidade do doente ser internado por dificuldades de apoio familiar ou necessidade de 

descanso do principal cuidador, em unidades de longa duração e manutenção, por período 

inferior a 90 dias consecutivos (UMCCI, 2010). A UMCCI (2010, p.30) acrescenta e afirma 

que neste tipo de situações … “além dos ganhos em saúde que representa para o doente, 

representa também uma mais-valia económica, sob o ponto de vista de gastos para sistema 

de saúde e segurança social, tornando‐o um pilar importante a ser considerado em qualquer 

programa de apoio dirigido a estas duas vertentes, centrado no doente com necessidade de 

cuidados continuados integrados, especificamente na área de Cuidados Paliativos”. 

A situação de doença terminal é complexa, de onde resultam sentimentos de grande 

instabilidade e que geram grande impacto emocional, quer no doente, na família, quer 

mesmo na própria equipa terapêutica (Neto, 2010d, p. 388). Nesta fase, sendo os 

enfermeiros os profissionais de saúde que mais tempo permanecem junto ao doente e sua 

família, são aqueles de quem se espera uma maior disponibilidade e proximidade, e que 
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estão aptos para acompanhar esta díade que se encontra em situação de vulnerabilidade 

(Sapeta e Lopes, 2007). 

Aqui, o profissional de saúde deve ser capaz de ir mais além, e ser um verdadeiro 

“healer” (expressão anglo saxónica), o cuidador do doente, que é facilitado pelo 

reconhecimento do sofrimento do mesmo e pelo apoio prestado nesta fase da sua vida 

(Egnew apud Neto, 2010a, p. 26-27). Desta forma, o enfermeiro deve assumir este papel 

com vigor, dedicação e muito empenho, de maneira a atingir a verdadeira conceção desta 

ideologia. “Healing” é o cerne e a essência dos cuidados paliativos, sendo mandatário a sua 

interiorização, para proporcionar uma ótima qualidade de vida ao doente, quando a ciência 

médica não pode mais alterar a história natural da doença (Flanders, 2003). 

Para garantir o máximo conforto e promover a máxima dignidade de vida ao doente, 

o papel dos profissionais de saúde deve ser ativo, assegurando um razoável controlo de 

sintomas (dor, dispneia, respiração ruidosa – estertor, e o delírio) e estar inteiramente 

disponível para a família (Neto, 2010d).  

As explicações do estado geral do doente, que se caracteriza por uma evidente 

deterioração do seu estado físico, tantas vezes acompanhada por períodos de oscilação do 

seu estado de consciência, devem ser dadas à família, que neste momento se encontra 

ansiosa, repleta de receios, medos e de dúvidas (idem). Silva (2011, p.83) reforça a ideia 

que “O contacto com a família deverá ser intensificado, não apenas no sentido de promover 

uma ꞌaliança terapêuticaꞌ, mas também para permitir fornecer apoios específicos 

(psicológico, espiritual, social)”. Desta forma, uma adequada comunicação entre os 

profissionais de saúde e a família do doente é um elo essencial para que se estabeleça uma 

relação de confiança e de ajuda mútua (Mossin e Landmark, 2011), aparecendo a 

comunicação como o elemento chave da qualidade dos cuidados em fim de vida (Guarda et 

al, 2010). 

Uma das formas de atenuar o impacto negativo, que pode resultar do internamento 

de um doente em fim de vida num hospital de agudos, passa por autorizar a família a 

permanecer no serviço mais horas do que o horário habitual de visitas permite (idem).  

A possibilidade dos familiares participarem ativamente na prestação dos cuidados ao 

doente, como na higiene, na alimentação e nos restantes tratamentos é outra estratégia 

para em meio hospitalar permitir à família sentir-se mais próxima do doente, permitindo 

reduzir a ansiedade tão habitual nestas famílias (ibidem). 
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PARTE II – FASE METODOLÓGICA 

 

1. METODOLOGIA 

1.1 Problemática, questões e objetivos da pesquisa 

 

O problema de investigação subjacente ao presente estudo diz respeito à 

necessidade de conhecer o grau de controlo de sintomas de doentes com necessidades de 

cuidados paliativos internados num serviço de medicina interna, com vista a melhorar a sua 

qualidade de vida.  

A origem desta problemática teve início no decorrer da parte curricular do mestrado e 

cresceu graças à inquietação que sinto enquanto enfermeira a desempenhar funções num 

serviço não especializado em Cuidados Paliativos.  

Nas inúmeras unidades de internamento de agudos em Portugal, os profissionais de 

saúde deparam-se com a necessidade de abordar doentes com critérios de cuidados 

paliativos, num local onde a filosofia do curar está muito presente. Torna-se muitas vezes 

difícil a decisão de abordar o doente de uma forma paliativa, não só pela dificuldade que os 

próprios técnicos têm em referenciar este tipo de doentes, como pelas características 

peculiares destes serviços de internamento.  

Assim, este estudo pretende ser um contributo para analisar as dificuldades de 

seguimento dos doentes paliativos em unidades de internamento de agudos, mais 

especificamente no que diz respeito ao controlo de sintomas.  

Tendo como ponto de partida a questão “Qual o nível de controlo sintomático de 

doentes com critérios para cuidados paliativos num serviço de Medicina Interna?” 

desenvolveu-se todo um estudo que procurou identificar os sintomas mais relevantes e o 

seu grau de controlo em doentes com estes critérios internados num serviço tão peculiar.  

Desta forma, procurou-se desenvolver um estudo que identificasse a intensidade dos 

sintomas dos doentes internados num Serviço de Medicina Interna, ao 5º dia de 

internamento, através da aplicação da ESAS (Escala de Avaliação de sintomas de 

Edmonton) e a referenciação a esses sintomas nos registos médicos e de enfermagem. 

Com vista a obter uma resposta à questão de investigação procuraram-se atingir os 

seguintes objetivos:  



55 

 

 Identificar entre os doentes que se encontram internados num Serviço de 

Medicina, quais são os sintomas que se manifestam com maior e menor 

intensidade; 

 Comparar a avaliação que os doentes fazem dos seus sintomas através da 

realização da ESAS, com a avaliação de sintomas identificados pelos 

enfermeiros e médicos, nos respetivos registos de enfermagem e médicos;  

 Identificar quais as intervenções utilizadas pelos enfermeiros e pelos médicos 

que visem o cuidar e alcançar um tratamento ótimo para os distintos 

sintomas. 

 

Tendo em conta os objetivos atrás mencionados foram formuladas as seguintes questões de 

investigação adicionais: 

 Será que há um adequado controlo sintomático nos doentes internados no 

serviço de medicina interna com critérios para cuidados paliativos? 

 Será que os sintomas experienciados pelos doentes são igualmente 

identificados pelos profissionais de saúde (Enfermeiros e Médicos)?  

 Será que há as intervenções realizadas pelos enfermeiros e pelos médicos 

atendem as necessidades dos doentes com critérios para cuidados paliativos 

internados no serviço de medicina interna? 

 

1.2 Tipo de estudo 

 

Neste caso trata-se de uma investigação quantitativa, com uma análise descritiva, 

pois pretende caracterizar os fenómenos, e inferencial, de índole exploratória. Este tipo de 

estudo visa denominar, classificar e descrever a população de doentes internados num 

serviço de medicina interna, com critérios para cuidados paliativos e conceptualizar a 

situação. É ainda um estudo transversal, na medida em que examina num determinado 

momento o fenómeno em estudo. 

Os procedimentos realizados que permitiram tornar possível a execução do trabalho 

de campo consistiram: numa reunião com a diretora e outros médicos do serviço, para 

debater a importância e a pertinência da realização deste estudo no serviço e para definir o 

melhor dia da aplicação das escalas; e na elaboração dos pedidos de autorização à 

comissão de ética, ao diretor de serviço e respetiva enfermeira chefe (respetivamente Anexo 

I e II). 
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A abordagem ao doente foi uma fase planeada e estudada, concordando-se que as 

escalas preenchidas (Anexo III) poderiam ser realizadas pelo doente com ou sem ajuda 

física do investigador, desde que os doentes cumprissem os critérios de inclusão pré-

definidos e que dessem o seu consentimento (Anexo IV). 

Para melhor interpretação dos registos médicos e de enfermagem foi elaborada uma 

tabela para codificação da informação recolhida dos registos que se encontra em anexo 

(Anexo V). 

 

1.3 População e amostra 

 

Considerando a população dos doentes assistidos na unidade de medicina interna 

estudada, constitui-se uma amostra não probabilística, consecutiva, recolhida durante um 

período de 7 meses.  

A amostra de conveniência é formada por todos os sujeitos que no período de Julho 

de 2011 a Janeiro de 2012 estiveram internados no serviço de Medicina III, do Hospital de 

São Francisco Xavier, com critérios para Cuidados Paliativos e que satisfizeram os critérios 

de inclusão deste estudo. 

Estabeleceram-se previamente os seguintes critérios de inclusão: 

 Os sujeitos apresentavam um diagnóstico médico relativo a uma doença incurável, 

avançada e progressiva; 

 Os sujeitos deram o seu consentimento informado para participar na investigação, 

após conhecerem e estarem esclarecidos a respeito do conteúdo da mesma; 

 Os sujeitos encontravam-se aptos para completar e/ou colaborar no preenchimento 

da ESAS; 

 Os registos de enfermagem e médicos dos doentes que entraram no estudo estavam 

disponíveis e completos, desde o dia da admissão do doente até ao 5ºdia de 

internamento, dia em que foi aplicada a ESAS. 

 

Tal como foi abordado na parte da fundamentação teórica a respeito do momento em 

que um doente deve ser referenciado para Cuidados Paliativos é uma temática que gera 

controvérsias entre os profissionais de saúde.  

Antes do pedido de autorização para realizar o trabalho de campo ter sido submetido 

à Comissão de Ética do CHLO foi realizada uma reunião com a Exma. Sra. Diretora do 

Serviço de Medicina III com quem se debateu a pertinência e a necessidade de um estudo 

deste âmbito ser realizado, uma vez que seria uma mais-valia quer para o serviço quer para 
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a investigação em si. Nesse momento a questão sobre que doentes entrariam no estudo 

colocou-se e foi debatida. Concordou-se que haveria uma colaboração da equipa médica 

para identificar doentes com critérios para cuidados paliativos e que após consenso seria 

aplicada a ESAS a esses mesmos doentes. 

 

1.4 Pré-teste 

 

Neste estudo tornou-se pertinente recorrer a um pré teste para identificar se o 

instrumento de medida era facilmente compreendido pelos sujeitos com critérios de inclusão 

no estudo e para proceder a uma avaliação qualitativa e exploratória dos processos clínicos, 

para posteriormente cruzar com os dados da avaliação quantitativa realizada através do 

preenchimento da escala. 

Nesta fase responderam à ESAS seis doentes, tendo-se verificado que a escala é de 

uso simples e rápido, tal como a maioria dos estudos assim defende. Porém, verificou-se 

que em duas situações houve alguma dificuldade no auto preenchimento da escala: um 

relacionado com a compreensão da língua, por nacionalidade não portuguesa e outro 

relacionado com o estado de sonolência que levou o investigador a auxiliar na leitura e 

preenchimento das respostas escolhidas. 

Pelas dificuldades encontradas decidiu-se que sempre que necessário a aplicação 

da ESAS se faria com a assistência do investigador de acordo com as seguintes regras: o 

investigador numa primeira fase, e após ter o consentimento do doente, forneceria a escala 

verificando possíveis dificuldades na leitura e registo das respostas pelo doente. Se o 

investigador verificasse que não havia qualquer tipo de dificuldade, o doente preencheria a 

escala e devolvê-la-ia quando terminada. Caso o doente necessitasse de apoio o 

investigador ficaria próximo do doente, para leitura das questões e registo das respostas. 

Neste caso o investigador não poderia realizar comentários extra pela possibilidade de 

enviesar os resultados.  

 

Da avaliação preliminar realizada aos seis registos de enfermagem e médicos, 

respeitantes aos seis doentes a quem fora aplicada a ESAS na fase do pré-teste verificou-se 

a utilização de uma grande diversidade de termos para a designação de situações 

semelhantes e/ou relacionadas, o que levou à elaboração de uma tabela de observação dos 

registos com os concomitantes semânticos encontrados e que permitisse o agrupamento de 

termos diferentes com o mesmo conteúdo. Optou-se por recorrer à ajuda de definições 

conceptuais para fundamentar as decisões tomadas. 
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Concetualização de dor 

A dor, “sensação anormal e penosa que resulta da estimulação das terminações 

nervosas nos órgãos ou regiões sensíveis” (Manuila et al, 2003), é instituída pela Direcção-

Geral da Saúde, em 2003, como o 5º sinal vital.  

Da pesquisa levada a cabo para além de se terem verificado avaliações à 

intensidade da dor, quer sob a forma numérica, quer sob classes, encontrou-se referência 

ao conceito “queixas álgicas” para abordar a dor. Desta forma, este conceito foi agrupado ao 

de dor. 

 

Concetualização de cansaço 

Segundo o dicionário de língua Portuguesa, o cansaço é definido como fadiga, 

esfalfamento, ou fraqueza (Infopédia, 2011), sendo que esses termos serão considerados 

caso algum dos registos o apresente. O termo astenia, referindo-se à falta de força e 

debilidade, independentemente se é matinal ou ao longo do dia, foi considerado também 

como sinónimo de cansaço. No artigo revisto sobre a ESAS (Alberta Health Services, 2010), 

os autores consideraram que a falta de energia é uma boa definição acerca deste conceito, 

sendo que a considerámos como uma possibilidade de avaliação. 

 

Concetualização de náusea 

A náusea é definida como a “vontade de vomitar, concretizada ou não. É 

acompanhada por contração involuntária dos músculos da faringe, do esófago e do 

estômago” (Manuila et al, 2003).  

Sabe-se que é um sintoma angustiante e como tal acarreta sofrimento ao doente. 

Avaliar este sintoma é fundamental para enriquecer a qualidade de vida do doente, tendo-se 

pesquisado nos registos dos profissionais de saúde se houve menção a este sintoma. Não 

foram encontradas outras terminologias. 

 

Concetualização de depressão 

Quanto à depressão esta é definida como um estado mental caracterizado pela 

persistência de sintomas como apatia, desânimo, melancolia, cansaço e ansiedade 

(Infopédia, 2011). Há autores (Alberta Health Services, 2010) que referem que este item 

deve ser explicado aos doentes como um sentimento de tristeza, e como tal foi por nós 

também utilizado. Segundo Twycross (2003, p. 49) …“os indicadores da depressão incluem: 

humor depressivo persistente durante um período superior a duas semanas, mas 
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possivelmente com variações diurnas; perda do interesse e incapacidade para sentir prazer 

(anedonia); sentimentos de culpa ou de desvalorização, falta de esperança/desespero; 

manifestações físicas de ansiedade, por exemplo, suores, tremor, ataques de pânico; 

tentativas de suicídio/ideação suicida persistente; pedidos de eutanásia”. Da consulta 

realizada verificámos que os termos fácies triste e humor deprimido apareciam e diziam 

respeito à avaliação deste sintoma. 

 

Concetualização de ansiedade 

A ansiedade é um estado de perturbação psicológica causado pela perceção de um 

perigo ou pela iminência de um acontecimento desagradável ou que se receia, podendo 

manifestar-se como opressão ou angústia (Infopédia, 2011). “A ansiedade grave é 

acompanhada por sintomas físicos tais como palpitações, falta de ar, boca seca, disfagia, 

anorexia, náuseas, diarreia, micções frequentes, tonturas, sudação, tremor, cefaleias, 

tensão muscular, fadiga, fraqueza nas pernas e dores no peito” (Twycross, 2003, p. 48). À 

terminologia “sentir-se nervoso” foi atribuído o mesmo significado de ansiedade baseado na 

literatura (Alberta Health Services, 2010). 

 

Concetualização de sonolência 

A sonolência é um estado de adormecimento pouco profundo (Manuila et al, 2003), 

intermediário entre o sono e a vigília, podendo ser considerada como a disposição para o 

sono, ou vontade de dormir. Moleza, entorpecimento ou modorra (Infopédia, 2011). Da 

consulta dos registos retirou-se que o estado de apatia e de lentificação é utilizado como 

termos respeitantes à sonolência. 

 

Concetualização de apetite 

O apetite “é o desejo de comer, seletivo e agradável, sem caráter imperioso como a 

fome” (Manuila et al, 2003). A sua avaliação é fundamental no contexto de cuidados 

paliativos, para ajudar a prevenir situações de anorexia/caquexia. A estimulação do apetite 

sozinha não reverte a perda de peso acentuada, mas a combinação de várias medidas 

poderá ser extremamente benéfica.  

Dos registos avaliados a referência à quantificação de alimentos ingeridos foi visível, 

mas para o efeito pretendido não foi contemplada. Assim sendo, o apetite não aparece 

associado a qualquer outra terminologia. 

 

Concetualização de bem-estar 
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O bem-estar é definido como um estado de contentamento físico e espiritual, 

 tranquilidade e conforto (Infopedia, 2011).  

Segundo Sá Júnior (apud Monteiro, 2009, p.28) o bem-estar pode ser entendido 

como uma sensação agradável, em que não há qualquer tipo de queixas ou existência de 

sofrimento,  

…“Mas bem-estar também significa condição de satisfação das 
necessidades (conscientes ou inconscientes, naturais ou psicossociais). Nos 
seres humanos, implica na satisfação das necessidades biológicas, o bem-estar 
físico; das necessidades psicológicas, o bem-estar mental; e das necessidades 
sociais, o bem-estar social. E não apenas satisfeitas todas essas necessidades, 
mas perfeitamente (ou completamente) atendidas”.  

Entendemos que o conceito “boa disposição” que apareceu nos registos diz respeito 

a este item, e como tal considerámo-lo como uma avaliação do bem-estar. 

 

Concetualização de sensação de falta de ar 

Quanto ao termo de falta de ar é definida por Twycross (2003, p.140) como …“uma 

dificuldade subjectiva desagradável em respirar. Ocorre em 70% dos doentes com cancro 

durante as últimas semanas de vida e é grave em 25% dos doentes durante a última 

semana de vida…” Da análise dos registos, são vários os termos com que nos deparámos 

que diziam respeito à avaliação da parte respiratória, como: bradipneia, taquipneia, 

eupneico, farfalheira, dispneia e "dificuldade em respirar”. 

Tendo em consideração que o fundamental neste item é avaliar a dificuldade 

respiratória do doente, todos os termos anteriores foram contemplados. 

 

Após esta concetualização elaborou-se a grelha de observação para avaliar os 

registos de enfermagem e médicos que se encontra em anexo (Anexo V). 

 

1.4 Instrumento de colheita de dados 

 

A decisão de qual instrumento de medida deveria ser utilizado para dar resposta à 

questão de investigação recaiu, para além de um pequeno questionário demográfico sobre 

um instrumento multidimensional, a ESAS (Edmonton Symptom Assessment System). 

A ESAS foi primeiramente descrita em 1991 e desenvolvida no “Programa Regional 

de Cuidados Paliativos, Capital Health” em Edmonton, Alberta, como forma de avaliar os 

sintomas de doentes internados em unidades de cuidados paliativos (Cancer Care Ontario, 

2005).  
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Este instrumento multidimensional é louvado, por ser breve e de fácil uso, e é 

descrito como fiável, prático e válido em artigos de referência (Richardson e Jones, 2009). 

 A apresentação da escala pode ser do tipo visual analógica ou visual numérica, que 

avalia múltiplos sintomas de ordem física e psicológica. O uso fácil e a sua representação 

visual acessível torna este instrumento de avaliação eficaz e de preenchimento rápido junto 

à cabeceira do doente, permitindo uma constante avaliação e monitorização da intensidade 

dos sintomas ao longo do tempo, permitindo ainda avaliar se o tratamento tem sido eficaz 

(Dalal et al, 2006). 

O número de sintomas avaliados a partir da ESAS tem sofrido mudanças ao longo do 

tempo. Inicialmente eram avaliados 8 itens (escala original), mas vários autores procederam 

a algumas alterações da escala, encontrando-se casos em que foram avaliados 11 

sintomas. Do estudo levado a cabo por Richardson e Jones (2009) verificou-se que dos 33 

artigos de temática oncológica revistos pelos investigadores, apenas três sintomas se 

mantinham constantes em todas as avaliações realizadas através da ESAS: dor, ansiedade 

e depressão. Outros sintomas foram substituídos por problemas gastrointestinais, como 

obstipação ou problemas do sono, como insónias e dificuldade em adormecer.  

A versão mais recente da escala revista, ESAS-r, inclui nove itens que foram 

traduzidos e adaptados para a realidade portuguesa (Bernardo, 2005): dor, cansaço, 

náusea, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, bem-estar e falta de ar, cada um 

avaliado através de uma escala visual numérica, na qual “0” significa ausência de sintoma e 

“10” corresponde ao pior grau de gravidade do sintoma. Um item em branco encontra-se 

disponível para ser preenchido caso haja necessidade (Alberta Health Services, 2010). 

Outra das alterações à forma original da escala diz respeito ao momento em que 

deve ser aplicada. Varia desde o “momento presente”, às “últimas horas”, aos “últimos dias” 

ou até mesmo às “últimas semanas” (Richardson e Jones, 2009, p.55). A importância da 

definição do momento é fundamental para a seriedade da avaliação e posterior adequação 

dos cuidados.  

Em Portugal nunca foi publicado nenhum estudo quanto à validade desta escala, 

ainda que a mesma seja utilizada em várias unidades de cuidados paliativos. Bernardo 

(2005) traduziu os nove itens da versão revista da ESAS-r adaptando a escala à realidade 

portuguesa. Foi com base nesta escala traduzida e do tipo visual numérica que se decidiu 

avaliar os sintomas da amostra escolhida (ver Anexo III). 

Das guidelines estabelecidas pelo grupo de investigadores de Alberta retira-se que é 

recomendado que o doente avalie cada um dos sintomas de acordo com o que sente no 
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preciso momento. Tendo esta orientação como pilar de apoio, procedeu-se desta forma 

aquando do trabalho de campo deste estudo.  

No entanto, tal como preconizam as diretrizes desta escala, a mesma deve ser 

usada diariamente, quando os doentes se encontram internados em instituições hospitalares 

ou lares. Para trabalhos futuros sugere-se aplicar a escala em mais do que um momento ao 

mesmo doente durante o seu internamento num serviço de agudos, pois lamentavelmente, 

neste trabalho não foi realizado pela escassez de tempo e pela escassez de recursos.  

Importa ainda referir que se os sintomas não estiverem bem controlados, a escala 

deverá ser de uso diário, podendo ser completada pelos profissionais de saúde, até que se 

verifique um eficaz controlo de sintomas (Bernardo, 2005). 

Apesar de o presente estudo apenas contemplar a participação de doentes 

conscientes e orientados, as diretrizes da aplicação desta escala permitem que o cuidador 

realize a avaliação dos sintomas quando o doente não se encontra capaz de ele próprio o 

fazer, ou mesmo quando o doente se recusa (Alberta Health Services, 2010). Nesta situação 

o cuidador deverá ser o mais objetivo possível, sendo que para isso deve respeitar as 

definições dos sintomas.  

Tenhamos como exemplos os seguintes indicadores objetivos: comportamentos de 

dor = expressão facial de dor (testa franzida, olhos encerrados), posição anti-álgica; 

Cansaço = aumento do tempo de descanso; Sonolência = Diminuição do nível de alerta; 

Náusea = esforço para vomitar ou vómito; Apetite = quantidade de alimentos ingeridos; Falta 

de ar = aumento da frequência respiratória ou esforço que causa angústia ao doente; 

Depressão = choro fácil, embotamento afetivo, retirada das relações sociais, irritabilidade, 

diminuição e/ou perda de memória, padrão de sono perturbado; Ansiedade = agitação, 

rubor, inquietação, variação da frequência cardíaca, dificuldade em respirar, sudorese 

intensa; Sensação de bem-estar = como o doente se sente em termos gerais (Alberta Health 

Services, 2010).  

No entanto, para que o cuidador consiga ser o mais objetivo possível, os itens 

cansaço, depressão, ansiedade e bem-estar não deverão ser preenchidos e os restantes 

itens devem ser avaliados com o maior grau de objetividade possível (Bernardo, 2005). 

Tal como é descrito pelos investigadores da “Alberta Health Services” nas guidelines 

emitidas para utilizar a ESAS-r, este instrumento multidimensional é apenas uma parte de 

uma avaliação clínica holística, não constituindo por si só uma completa avaliação de 

sintomas (Alberta Health Services, 2010). 
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1.5 Tratamento dos dados 

 

A análise realizada consistiu numa abordagem quantitativa (através da realização da 

ESAS pelos doentes) e qualitativa (através da operacionalização dos conceitos que deram 

origem à grelha). 

Após ser efetuado o trabalho de campo procedeu-se a uma análise descritiva e 

inferencial dos dados, com recurso à versão 17 do Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

 

1.6 Limitações e dificuldades das técnicas de colheita e tratamento de dados 

 

Como principais limitações e dificuldades das técnicas de colheita de dados citam-se as 

rotinas sempre frenéticas típicas do serviço de agudos, com constantes interrupções dos 

distintos profissionais de saúde, ambiente com ruído, o que dificultou em certos momentos a 

explicação do objetivo do estudo. Noutras ocasiões verificou-se uma dificuldade no 

consenso sobre a identificação de doentes com critérios para cuidados paliativos.  
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PARTE III – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Dados sociodemográficos 

 

Dos 64 questionários aplicados, 25 (39,1%) correspondem a doentes do sexo 

masculino e 39 (60,9%) a doentes do sexo feminino (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características dos doentes atendendo ao género 

Sexo Frequência Percentagem 
Percentagem 

cumulativa 

 

Masculino 25 39,1 39,1 

Feminino 39 60,9 100,0 

Total 64 100,0  

 

Para sumariar a variável idade utilizaram-se medidas de tendência central, como a 

média e a mediana. A média das idades deste estudo situa-se no valor 69,28, enquanto a 

mediana no valor 70,50 e o desvio padrão correspondeu a 12,44 (Tabela 2). 

Tabela 2 – Características dos doentes atendendo à idade 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 
P25 P75 

Idade 64 47 93 69,28 12,437 60 79 

N 64       

 

 

Características clínicas dos doentes 

 

Motivo de internamento 

 Resumindo os motivos de internamento dos doentes, retiraram-se dos registos 

médicos as descrições exatas referidas pelos clínicos a respeito da razão pela qual o doente 
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necessitou de internamento. Estas notas mostraram uma enorme variabilidade na expressão 

de “motivos de internamento” e com a ocorrência de múltiplas razões para o mesmo caso. 

 Como tal, optou-se por realizar grupos de queixas e de sintomas para proceder a 

uma análise mais eficaz e mais simples. 

 Tendo em conta que o questionário aplicado à amostra em estudo foi a ESAS, o 

agrupamento realizado teve por base os diferentes sintomas abordados na escala aos quais 

foram associados diferentes formas de o expressar: Dificuldade respiratória (ortopneia, 

doença paroxística noturna, tosse, farfalheira, dispneia, falta de ar); Dor (dor, dor anginosa, 

epigastralgia, dor abdominal, desconforto retroesternal, lombalgia); Cansaço (cansaço, 

prostração, adinamia); Náuseas (náuseas, vómitos); Depressão (sinais de depressão); 

Ansiedade; Sonolência; Apetite (recusa alimentar, anorexia); Bem-estar (mal-estar); outras 

queixas (edemas, sudorese, queda, síncope, problemas urinários – oligúria, retenção 

urinária, disúria, problemas gastrointestinais – diarreia, obstipação, crise convulsiva, 

aumento do perímetro abdominal, febre). 

Da análise do gráfico 1 constata-se que o maior motivo de internamento, para além 

do grande agrupamento de outras queixas (56), foi a dificuldade respiratória (54), seguida do 

cansaço (30), da náusea (22), da dor (21), apetite (8), bem-estar (5) e por fim a depressão 

(1). Em nenhuma situação aparece a justificação de ansiedade ou sonolência como motivo 

de internamento.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos diferentes motivos de internamento 

 

Tendo em consideração que o grupo das “outras queixas” é aquele que apresenta 

maior distribuição importa conhecê-lo melhor. Para isso apresenta-se no gráfico 2 a 

distribuição dos motivos de internamento do grupo das “outras queixas”. 
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Como principal motivo de internamento dentro deste grupo encontram-se por ordem 

decrescente de distribuição: edemas (18), problemas urinários (12), aumento do perímetro 

abdominal (9), problemas gastrointestinais (6), febre (5), queda/síncope (4), aparecendo a 

sudorese e a crise convulsiva ambas com apenas uma situação relatada. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos diferentes motivos de internamento do grupo “outras queixas” 

 

 

Diagnóstico médico 

Em termos de diagnóstico médico, a variabilidade encontrada foi muito grande, tendo 

sido retirado dos 62 processos clínicos, 44 diagnósticos médicos. 

Tal como referido anteriormente, para uma melhor facilidade de análise, optou-se por 

agrupar os diagnósticos da seguinte forma: doença renal crónica (DRC), alterações no 

equilíbrio hidroeletrolítico (EHE) e acidobásico (EAB) (alcalose e acidose metabólica, 

hipocaliémia, hipercapnia, desidratação), doenças cardiovasculares e pulmonares 

(Insuficiência Cardíaca Congestiva, doença das artérias coronárias, cardiopatia isquémica, 

derrame pericárdico, fibrilhação auricular, bradicardia iatrogénica, cor pulmonale, 

insuficiência respiratória global, doença pulmonar obstrutiva crónica, hipertensão pulmonar 

grave, derrame pleural, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar), infeção 

(traqueobronquite aguda, neutropenia febril, sépsis, pneumonia nasocomial, pneumonia 

adquirida na comunidade, infeção respiratória, infeção do trato urinário), doença oncológica, 

doença hepática (doença hepática crónica, hepatomegália), síndrome depressivo e outros 

diagnósticos (anemia, trombocitopenia, intoxicação cumarínica, agravamento clínico, ascite, 
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celulite, encefalopatia, vómitos incoercíveis, hérnia do hiato, suboclusão intestinal, síncope, 

candidíase perineal, hemoperitoneu). 

Do Gráfico 3 podemos constatar que as doenças cardiovasculares e pulmonares 

predominam (55), seguidas de diagnósticos englobados na categoria de “outros 

diagnósticos” (18), onde prevalecem as alterações analíticas e outro tipo de intercorrências 

decorrentes de um processo evolutivo e avançado de doença crónica. Diferentes tipos de 

processos infeciosos apresentam menos destaque (14), seguidos da doença renal crónica 

agudizada (12) e de alterações no equilíbrio hidroelectrolitico e ácido-base (8). A doença 

oncológica não é prevalente (5), aparecendo a doença hepática em fase avançada em 

penúltimo lugar (3) e a síndrome depressiva é relatada em apenas um caso. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos diferentes diagnósticos médicos 

 

 

Resultados da avaliação dos doentes acerca dos seus sintomas 

A identificação de, qual o grau de controlo sintomático, ao 5º dia de internamento, foi 

concluída através do preenchimento da ESAS pelos próprios doentes e que de seguida se 

apresenta. 

Tal como se pode constatar da análise da Tabela 3, as repostas dadas pelos doentes 

a respeito da intensidade dos 9 sintomas (dor, cansaço, náusea, depressão, ansiedade, 

sonolência, apetite, bem-estar e respiração) é muito variável, sendo que em todas as 

situações varia entre 0 (ausência de sintoma) e 10 (intensidade máxima do sintoma), à 

exceção do caso da avaliação da náusea, em que o máximo atribuído foi 8, e da sonolência 
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em que o máximo atribuído foi 9. Também no caso da depressão, não houve nenhum 

doente a atribuir o grau 0, tendo as avaliações variado entre 1 e 10. 

Avaliando pormenorizadamente a Tabela 3 verifica-se que as médias mais baixas, na 

intensidade dos sintomas, dizem respeito à náusea (1,69), seguida da dor (3,13), da 

sonolência (3,29), da respiração (4,09) e da ansiedade (4,89). As médias mais altas são a 

da depressão (7,80), da sensação de mal-estar (7,48), do apetite (7,25) e do cansaço (6,80). 

 

Tabela 3 – Resultados da avaliação realizada pelos doentes dos seus sintomas a partir do 

preenchimento da ESAS 

 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Dor 64 0 10 3,13 2,597 

Cansaço 64 0 10 6,80 2,283 

Náusea 64 0 8 1,69 2,217 

Depressão 64 1 10 7,80 2,338 

Ansiedade 64 0 10 4,89 3,208 

Sonolência 64 0 9 3,23 2,793 

Apetite 64 0 10 7,25 2,766 

Bem-estar 64 0 10 7,48 2,182 

Respiração 64 0 10 4,09 2,518 

 

Tendo por base o estudo de Selby et al (2010), cujo principal objetivo foi estabelecer 

uma relação entre as respostas numéricas e verbais utilizando a ESAS, e identificar um 

cutpoint que separasse a intensidade grave de sintomas das restantes intensidades, e 

identificar outro cutpoint que separasse a intensidade moderada ou grave, de nenhuma ou 

alguma, utilizaram-se os resultados deste estudo para proceder à distribuição por grau de 

severidade. Desta forma, para sintomas de intensidade igual ou superior a 4 e inferior a 7, 

estabeleceu-se uma intensidade moderada, enquanto para resultados de intensidade igual 

ou superior a 7 a intensidade é denominada de grave.  

Partindo da análise do Gráfico 4 conclui-se prontamente quais os sintomas com 

intensidade grave, e através da análise da tabela 4 confirmam-se as frequências. Desta 

forma, os sintomas de intensidade grave por ordem decrescente de intensidade são: a 

depressão (76,6%), a sensação de mal-estar (75,0%), o apetite (70,3%), o cansaço (56,3%), 

a ansiedade (31,3%), a sonolência e a sensação de falta de ar (item da respiração) com 

igual percentagem (17,2%), a dor (14,1%) e por último a náusea (6,3%). 
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Gráfico 4 – Resultados da avaliação realizada pelos doentes da intensidade dos seus 

sintomas a partir do preenchimento da ESAS 

 

 
 

 
Tabela 4 – Resultados da avaliação realizada pelos doentes da intensidade dos seus 

sintomas a partir do preenchimento da ESAS 

Sintoma Leve (0-3) 
N                                 % 

Moderado (4-6) 
N                                 % 

Grave (7-10) 
N                                 % 

Dor 41                           64,1 14                           21,9 9                             14,1 

Cansaço 7                             10,9 21                           32,8 36                           56,3 

Náusea 52                           81,3 8                             12,5 4                               6,3 

Depressão 5                               7,8 10                           15,6 49                           76,6 

Ansiedade 22                           34,4 22                           34,4 20                           31,3 

Sonolência 39                           60,9 14                           21,9 11                           17,2 

Apetite 7                             10,9 12                           18,8 45                           70,3 

Bem-estar 5                               7,8 11                           17,2 48                           75,0 

Falta de ar 28                           43,8 25                           39,1 11                           17,2 

 

Para compreender melhor qual a carga do controlo de sintomas torna-se importante 

avaliar o somatório da intensidade de todos os sintomas. Para isso atribui-se a variável 

ESAS total para designar esse somatório (Tabela 5). 

 

Tabela 5 –  Resultados da ESAS total 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
P25 P75 

ESEASTotal 63 19,00 73,00 46,76 11,63 39 53,75 

  N 63       
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Resultados da avaliação dos registos de enfermagem e médicos acerca dos sintomas 

dos doentes 

 

Os dados referentes à identificação das avaliações realizadas por médicos e 

enfermeiros foram vertidos em tabelas, construídas especificamente para o efeito tal como 

já referido, e que se encontram em anexo (Anexo VI). 

Relativamente à avaliação dos registos de enfermagem e médicos retiraram-se 

informações respeitantes à avaliação realizada por cada um dos profissionais, acerca da 

caracterização dos sintomas dos doentes, ao longo dos primeiros cinco dias de 

internamento.  

Constatou-se que a avaliação da dor e a avaliação da respiração foram as mais 

frequentes em ambos os registos dos profissionais de saúde.  

Avaliação da dor 

Da análise realizada verificou-se que os enfermeiros avaliam e monitorizam 

diariamente a dor, através da escala numérica de dor. Quanto aos médicos este registo não 

é tao homogéneo tendo-se verificado que no 1º dia de internamento do doente a avaliação 

deste sintoma foi a mais frequente (60,9%), caindo nos restantes dias para baixo de metade 

(ver Tabela 6). 

Foram identificadas intervenções autónomas de enfermagem, embora em número 

limitado, que referiram objetivamente o tratamento da dor, como a otimização do ambiente 

físico e a promoção de conforto (inferior a 5% para qualquer um dos primeiros 5 dias de 

internamento).  

A respeito das intervenções realizadas pelos clínicos para tratar a dor, a prescrição 

de fármacos foi a única medida eleita, sendo que não houve uma prescrição que atingisse 

valores acima dos 40% em nenhum dos primeiros 5 dias de internamento (ver Tabela 7). 

É de realçar que quanto à administração de terapêutica farmacológica, sempre que 

prescrita pelos clínicos foi executada pelos enfermeiros. 

Avaliação da falta de ar 

No que diz respeito à avaliação realizada pelos enfermeiros da sensação de falta de 

ar dos doentes sabe-se que foi feita diariamente para todos os doentes internados (ver 

Tabela 8), e quanto à avaliação dos médicos conclui-se que se aproximou dos 100% no 1º 

dia de internamento e começou a decrescer a partir do 2º dia, tendo atingido no 5ºdia o valor 

mais baixo, nunca atingindo valores inferiores a 50% (ver Tabela 9). 

Quanto às intervenções prescritas pelos enfermeiros para tratar a falta de ar, a 

elevação da cabeceira e a otimização do posicionamento aparecem relatados em alguns 
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registos de enfermagem, numa percentagem inferior a 5 (ver Tabela 10), enquanto nas 

prescrições médicas salienta-se para além da elevação da cabeceira, a prescrição de 

terapêutica farmacológica, onde se incluem as prescrições de oxigénio e de nebulizações, a 

toracocentese, a paracentese evacuadora e a ventilação não invasiva. Em todos os 

primeiros 5 dias de internamento houve uma percentagem superior a 50% na prescrição de 

medidas para tratar a falta de ar (ver Tabela 11). 

Dos sintomas mais desvalorizados pelos profissionais de saúde encontra-se a 

ansiedade, a náusea, a sonolência e o apetite.  

Avaliação da ansiedade 

A ansiedade não é mencionada nos registos, há exceção de um caso mencionado 

nos registos de enfermagem, em cada um dos dias de internamento, e de dois casos aos 

quais se fez referência no 3º dia de internamento (ver Tabela 12). Nos registos médicos 

apenas no 5º dia de internamento aparece relatado um caso de ansiedade (ver Tabela13). 

Verificou-se que nenhuma intervenção foi prescrita pela equipa de enfermagem com vista a 

resolver o sintoma ansiedade, e quanto à prescrição de terapêutica farmacológica pelos 

médicos verificou-se que no 2º, 3º e 4º dias foi prescrita em apenas uma situação, sendo 

que no 5º dia de internamento há registos de ter sido prescrita terapêutica para a ansiedade 

em duas situações (Tabela 14). 

Avaliação da náusea 

O sintoma náusea apresentou uma baixa avaliação pela parte de ambos os 

profissionais de saúde. Os enfermeiros avaliaram-na em 15,6% dos casos, no 1º, 2º, 3º e 4º 

dias, e no 5º dia em 20,3% dos casos (ver Tabela 15). Nenhuma intervenção foi programada 

pelos mesmos para tratar este sintoma. Quanto à equipa médica, as avaliações traduziram-

se em 17,2% dos casos no 1ºdia, no 2ºdia 14,1%, no 3º dia 10,9%, no 4º dia 12,5% e no 5º 

dia 14,1% dos casos (ver Tabela 16). O tratamento médico para a náusea consistiu na 

prescrição de terapêutica farmacológica, sendo que no 1ºdia ocorreu em 15,6% das 

situações, no 2º dia em 21,9%, no 3ºdia em 25% dos casos, no 4º e 5º dias em 23,4% dos 

casos (ver Tabela 17). 

Avaliação da sonolência 

Da avaliação realizada aos registos de enfermagem e médicos depreende-se que a 

sonolência é fortemente desvalorizada e que nenhuma intervenção foi prescrita pelos 

profissionais de saúde para tratar este sintoma (ver Tabelas 18 e 19).  

Avaliação do apetite 

Também a referência ao apetite é escassa, encontrando-se apenas uma avaliação 

realizada em cada um dos primeiros cinco dias de internamento do doente nos registos de 
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enfermagem (ver Tabela 20). Quanto às intervenções prescritas pelos mesmos obteve-se o 

“incentivar a alimentar-se” nos registos correspondentes ao 1º e 5º dia de internamento. Da 

avaliação realizada aos registos médicos conclui-se que apenas numa situação, no 5º dia de 

internamento foi avaliado o apetite (ver Tabela 21), não tendo sido prescrita nenhuma 

intervenção para a melhoria deste sintoma.   

Avaliação da depressão 

Relativamente à depressão verificou-se que a avaliação dos enfermeiros é 

relativamente baixa: no 1º dia de internamento foi avaliada em 26,6% dos casos, no 2º dia 

em 35,9%, no 3º dia em 31,3%, no 4º e 5º dias igualmente em 17,2% (ver Tabela 22). 

Segundo os registos de enfermagem, foi no 1º dia de internamento que os enfermeiros 

intervieram mais de forma autónoma, sendo que em 10,9% das situações prestaram apoio 

emocional aos doentes, decrescendo esse apoio prestado nos restantes dias (ver Tabela 

23). Quanto aos registos médicos a depressão foi referida em 10,9% dos casos, no 1º e 2º 

dias de internamento, sendo que nos restantes dias decresceu consideravelmente (ver 

Tabela 24). A partir da análise destes mesmos registos concluiu-se que no 1ºdia de 

internamento foi prescrita terapêutica farmacológica para o tratamento da depressão em 

15,6% dos casos, no 2º e 3º dias em 28,1%, no 4º e 5º dias em 23,4% dos casos (ver 

Tabela 25). 

Avaliação do cansaço 

Quanto à avaliação realizada pelos profissionais de saúde a respeito do cansaço 

verifica-se que alguns enfermeiros o descrevem, tendo sido no 1º dia de internamento o dia 

em que mais foi relatado (59,4%), decrescendo ao longo dos restantes dias de internamento 

(ver Tabela 26). Quanto aos registos dos médicos a percentagem de avaliações realizadas é 

baixa, sendo que no 1º dia de internamento dos doentes foi avaliado em 15,6% dos casos, 

no 2º, 3º e 4º dias foi avaliado em 9,4% dos casos e no 5º dia em 3,1% dos casos (ver 

Tabela 27). 

A respeito das intervenções que os enfermeiros realizaram para atenuar o cansaço, 

apenas foi registado no primeiro dia de internamento, em 4,7% dos casos “ajuda para 

posicionar” e não há qualquer prescrição médica para o alívio deste sintoma.  

Avaliação do bem-estar 

Acerca da avaliação que os profissionais de saúde realizaram do bem-estar dos 

doentes, verificou-se que há uma grande divergência entre as avaliações realizadas: apesar 

de nos registos de enfermagem a referência ao bem-estar do doente verificar-se apenas no 

2º dia de internamento numa única situação, no 4º dia em duas situações, e no 5º dia numa 

situação (ver Tabela 28), no que concerne aos registos médicos, apenas no 3º dia de 
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internamento há uma referência ao bem-estar do doente, no 4º dia duas e no 5º dia 

novamente uma referência ao bem-estar numa situação (ver Tabela 29). No entanto, as 

intervenções prescritas para assegurar o bem-estar são visíveis nos registos de 

enfermagem, sendo elas a otimização do ambiente físico, a promoção de conforto ou ambas 

(ver Tabela 30).  

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

A amostra deste estudo, que cumpriu rigorosamente os critérios de inclusão 

previamente estabelecidos, é maioritariamente do sexo feminino (60,9%) e envelhecida 

(média de idades 69,28), cujo principal motivo de internamento, para além de queixas 

diversificadas (desde francos edemas, a problemas urinários e gastrointestinais, entre 

outros), foi a dificuldade respiratória (em 54 dos casos). Mas o cansaço (em 30 dos casos), 

a náusea (em 22 dos casos), o descontrolo da dor (em 21 casos), a perda de apetite, sob a 

forma de recusa alimentar ou anorexia (em 8 casos), o mal-estar geral (em 5 casos) e por 

fim a depressão (apenas num único caso) são outros dos motivos que levaram o doente ao 

hospital.  

No serviço de agudos onde foi realizado o trabalho de campo deste estudo, um 

serviço de medicina interna, encontram-se relatados para um mesmo doente, vários 

diagnósticos médicos, o que retrata uma amostra composta por várias co-morbilidades. Por 

ordem decrescente de predominância apresentam-se os seguintes diagnósticos médicos: 

doenças cardiovasculares e pulmonares em 55 casos (ICC, doença das artérias coronárias, 

cardiopatia isquémica, derrame pericárdico, arritmias, cor pulmonale, insuficiência 

respiratória global, DPOC, hipertensão pulmonar grave, derrame pleural, trombose venosa 

profunda, tromboembolismo pulmonar), problemas relacionados com alterações analíticas 

ou outro tipo de intercorrências decorrentes de um processo evolutivo e avançado de 

doença crónica em 18 casos (anemia, trombocitopenia, intoxicação cumarínica, 

agravamento clínico, ascite, celulite, encefalopatia, vómitos incoercíveis, hérnia do hiato, 

suboclusão intestinal, síncope, candidíase perineal, hemoperitoneu), processos infeciosos 

em 14 casos (traqueobronquite aguda, neutropenia febril, sépsis, pneumonia nasocomial, 

pneumonia adquirida na comunidade, infeção respiratória, infeção do trato urinário), 

agravamento da doença renal crónica em 12 casos, alterações no equilíbrio hidroelectrolítico 

e ácido-base em 8 casos, doença oncológica em 5 casos, doença hepática crónica em fase 

avançada em 3 casos e a síndrome depressiva relatada em apenas um caso. 

Habitualmente, a variedade de diagnósticos médicos num serviço de medicina 

interna é grande, pois são serviços que atendem doentes com múltipla patologia. Como tal, 
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a necessidade de responder eficazmente às necessidades de um grupo de doentes tão 

heterogéneo é fundamental. Neste tipo de serviços dá-se resposta essencialmente a 

situações de carater agudo, serviços nos quais doentes com doença crónica são assistidos 

essencialmente pela agudização do seu quadro clínico.  

Uma vez que continuam a ser referenciados maioritariamente doentes oncológicos 

em fase terminal para serviços de cuidados paliativos (Grande et al, 2006), acrescido ao 

facto destes serviços em Portugal não serem em número suficiente para atender as 

necessidades da população, verifica-se um acumular de doentes com doença crónica, 

avançada, de predomínio não oncológico nos serviços de medicina interna. 

No estudo agora elaborado, verifica-se o atendimento a doentes com necessidades 

de cuidados paliativos num serviço não específico, onde não existem protocolos ou rotinas 

exclusivas para o cuidar deste tipo de doentes. Neste hospital existem 3 camas destinadas a 

receber doentes com necessidades paliativas, mas são exclusivas para doentes oncológicos 

pois pertencem ao serviço de oncologia. Não existem consultas de cuidados paliativos ou 

equipas inter-hospitalares de suporte em cuidados paliativos para avaliação de situações 

específicas de doentes internados nos diversos serviços do hospital.  

No serviço onde foi desenvolvida a pesquisa de campo deste estudo existem alguns 

profissionais de saúde com formação especializada nesta área, ou porque já desenvolveram 

funções num serviço especializado em cuidados paliativos, ou pela necessidade sentida, 

sob a forma de motivação pessoal, que os levaram a adquirir formação especializada em 

cuidados paliativos.  

Por outro lado também se verificou que a diversidade de sintomas a exigir uma 

atenção especializada não se encontrava suficientemente retratada nas avaliações dos 

profissionais de saúde. 

Torna-se fundamental refletir sobre os resultados encontrados, com vista a aumentar 

os ganhos em saúde. 

 

Inicialmente, os cuidados paliativos eram exclusivos dos doentes com doença 

oncológica em fim de vida. Porém, hoje a cultura e a filosofia deste tipo de cuidados 

acrescentou à sua população alvo, todos os doentes portadores de doença crónica, em fase 

avançada, que têm crescido exponencialmente ao longo dos últimos anos. A crescente 

sobrevida destes doentes deve-se essencialmente às alterações que ocorreram na nossa 

sociedade permitindo que se morra mais tardiamente, graças às novas descobertas em 

termos de tratamento médico e melhores condições de vida, mas que acarreta maiores 
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limitações ao doente e um curso de doença progressivo e altamente degradante em termos 

funcionais. 

Neste sentido, a necessidade de melhorar os cuidados prestados a doentes com 

doença crónica em fase terminal é inquestionável, sendo que a formação na área dos 

cuidados paliativos emergiu de forma a dar resposta às necessidades desta parte da 

população. No entanto, e apesar de vários programas de cuidados paliativos estarem a 

surgir, atualmente nem todos os hospitais estão preparados para atender este grupo com 

necessidades especiais. A falta de formação dos profissionais de saúde, juntamente com 

dificuldades no financiamento para implementar novas medidas limitam a expansão e a 

sustentabilidade deste tipo de cuidados (Weissman e Meier, 2011). Barroso (2010) sugere 

que em primeiro lugar deverá assegurar-se um nível de diferenciação básico na abordagem 

de situações de carácter paliativo, que mais tarde deverá progredir para outros níveis de 

diferenciação e de complexidade, consoante as exigências da situação. Para tal, o 

desenvolvimento de ações paliativas (a forma mais básica de prestar cuidados paliativos), 

em serviços de agudos, nomeadamente em serviços de medicina interna é essencial, bem 

como a formação dos profissionais de saúde, ficando os casos mais complexos para os 

serviços especializados em cuidados paliativos. A formação revela-se então uma estratégia 

eficaz para uma mudança ativa nesta área do cuidar.  

Weissman e Meier (2011) completam e defendem que todos os hospitais, inclusive 

os de agudos, devem desenvolver programas específicos que garantam que as 

necessidades básicas de doentes paliativos sejam identificadas e asseguradas em tempo 

útil. Quando tal não for possível, a referenciação para serviços especializados em cuidados 

paliativos deverá ser a etapa a seguir.  

Tendo como pilar básico o objetivo principal dos cuidados paliativos, o de 

proporcionar a melhor qualidade de vida possível a estes doentes e suas famílias, os 

sintomas e o seu controlo tomam uma primazia sobre o diagnóstico, sendo aqueles 

orientadores dos cuidados. 

O conhecimento da prevalência de sintomas em doentes com necessidades 

paliativas é importante para melhorar a prática clínica dos profissionais de saúde, 

permitindo-lhes atuar sobre os sintomas prevalentes, prevenindo a ocorrência de outros 

problemas e de antecipar o planeamento dos cuidados (Teunisson et al, 2007), facilitando 

que doentes com doença crónica em fase avançada alcancem uma boa qualidade de vida 

(Dalal et al, 2006).  

Tal como referido amplamente na literatura, o descontrolo sintomático é uma fonte 

importante de menor qualidade de vida do doente e representa, frequentemente, a sua 
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principal preocupação. Assim sendo, uma avaliação sistemática dos principais sintomas 

representa uma ajuda preciosa para a organização dos cuidados. Considerando a sua 

prevalência, mas simultaneamente a sua variabilidade e dispersão, a utilização de escalas 

de monitorização podem constituir um auxiliar fundamental. 

Embora a expressão dos sintomas seja individual, dependente da perceção de cada 

um e de outros fatores (entre eles problemas psicossociais), os indivíduos partilham 

frequentemente experiências semelhantes, apresentando uma complexa panóplia de 

sintomas. Desta forma, o uso de instrumentos de avaliação multidimensionais é visto como 

uma das melhores estratégias para a elaboração de um efetivo plano terapêutico (Dalal et 

al, 2006). 

Atendendo ao fato de os doentes com necessidades paliativas experienciarem uma 

multiplicidade de sintomas físicos e emocionais, e que ao reportarem-nos a gravidade e a 

prevalência dos mesmos tendem a variar significativamente dos sintomas identificados pelos 

profissionais de saúde (Richardson e Jones, 2009), sempre que seja possível é desejável 

que o doente realize a avaliação dos seus sintomas.  

O estudo de Toscani et al (2005) é prova de que a maioria dos doentes em cuidados 

paliativos experiencia uma multiplicidade de sintomas, demonstrando que a maioria dos 

doentes (72%) sofreu no mínimo um sintoma, sendo os mais prevalentes, a anorexia, o 

cansaço ou incontinência, a dor grave e dispneia grave. 

Um outro estudo recentemente publicado (Silva, 2011) reforça esta conclusão, na 

medida em que constatou que na amostra de doentes paliativos estudada o número médio 

de sintomas por doente foi de quatro. 

Neste sentido, Weissman e Meier (2011) defendem a implementação de uma 

checklist para rastrear doentes com necessidades de cuidados paliativos, em simultâneo 

com iniciativas educacionais e mudanças no método de trabalho habitual, de forma a 

garantir o sucesso no cuidar do doente com este tipo de necessidades. 

Também Homsi et al (2006) publicaram um artigo pertinente, que comprova a 

necessidade de avaliar de uma forma sistematizada, igualmente através de uma checklist, 

os sintomas que os doentes apresentam, uma vez que se os mesmos não forem 

especificamente inquiridos a respeito da existência ou não de certos sintomas, muitas vezes 

não os manifestam, mesmo quando são intensos e lhes causam desconforto. Deste estudo 

concluiu-se que o número total de sintomas identificado foi de 14%, decorrente das 

perguntas de resposta aberta e de 86% gerados a partir da avaliação sistematizada. No 

total, 69% dos 522 sintomas classificados como intensos e 79% dos 1393 sintomas 
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desconfortáveis não foram relatados espontaneamente pelos doentes tendo apenas sido 

detetados através da avaliação sistemática.  

Ainda no estudo dos autores supracitados concluiu-se que os sintomas que 

provocam mais desconforto ao doente apresentam uma maior probabilidade de serem 

referidos espontaneamente (3,8 vezes superior), em relação aos sintomas menos 

desconfortáveis, e que os sintomas mais intensos apresentam uma maior probabilidade em 

relação à dos sintomas ligeiros (4,3 vezes superior). 

Sendo o objetivo principal deste trabalho de investigação identificar o grau de 

controlo sintomático de doentes com critérios para cuidados paliativos internados num 

serviço de medicina interna procedeu-se à aplicação de uma escala de autoavaliação de 

sintomas, multidimensional, a ESAS, no 5º dia de internamento do doente, para alcançar 

esse objetivo. A escolha da ESAS teve como principal justificação, o fato de ser simples, 

breve e de uso fácil junto à cabeceira do doente. Preconizou-se o 5º dia como o momento 

mais adequado para avaliar o grau de controlo de sintomas, tendo em conta que no 

momento da admissão, e até às 72 horas seguintes (informação baseada na opinião dos 

peritos consultados na fase de preparação metodológica), o doente se encontra numa fase 

aguda de descompensação da sua situação clínica, e como tal, não reúne as condições 

necessárias para o desenvolvimento deste estudo.  

Após a avaliação das escalas (ESAS) preenchidas pelos doentes concluiu-se que as 

respostas dadas a respeito da intensidade dos 9 sintomas (dor, cansaço, náusea, 

depressão, ansiedade, sonolência, apetite, bem-estar e respiração) foram altamente 

variáveis, o que retrata uma amostra muito heterogénea.  

Verificou-se na apresentação dos resultados que as médias mais baixas na 

intensidade dos sintomas dizem respeito à náusea (1,69), seguida da dor (3,13), da 

sonolência (3,29), da respiração (4,09) e da ansiedade (4,89), sendo as médias mais altas 

as da depressão (7,80), da sensação de mal-estar (7,48), do apetite (7,25) e do cansaço 

(6,80). 

Conhecer estes dados é uma mais-valia para quem cuida de doentes com 

necessidades paliativas internados em serviços de agudos, onde a filosofia da instituição é 

tão direcionada para a cura. Tal como mencionado anteriormente, a formação dos 

profissionais de saúde na área dos cuidados paliativos é essencial para assegurar 

excelentes cuidados a quem carece deste tipo de necessidades.  

Teunissen et al (2007) consolidam esta necessidade de formação e realçam que o 

tratamento a doentes com doença crónica em fase avançada deve basear-se na intensidade 

dos sintomas vividos, no peso que os sintomas acarretam ao estado funcional do doente, e 
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no impacto que a carga sintomatológica tem sobre a qualidade de vida do doente. Registe-

se que neste estudo, os sintomas avaliados pelos doentes com maior intensidade foram 

desvalorizados nos registos dos profissionais de saúde, sendo eles, a depressão, a 

sensação de mal-estar, o apetite e o cansaço.  

São vários os estudos que têm demonstrado uma grande variabilidade na frequência 

de sintomas avaliados, mas a maioria reúne uma população maioritariamente oncológica. 

De entre eles está o estudo de Homsi et al (2006) que descreve a poli sintomatologia 

encontrada nos doentes com cancro em fase avançada. Por ordem decrescente encontra-se 

o cansaço, a boca seca, a dor, a anorexia, a perda de peso, a saciedade precoce, a insónia, 

a dispneia, a sonolência e a obstipação nos sintomas mais comuns. No entanto, neste 

estudo constatou-se uma divergência na averiguação dos sintomas relatados 

espontaneamente pelos doentes e os explorados através de uma avaliação sistemática. A 

dor foi o sintoma que voluntariamente mais se destacou, seguida do cansaço, da tontura, do 

vómito, de cefaleias, da dispneia, da náusea, da tosse e de pesadelos. Mas da avaliação 

realizada através da checklist obtiveram-se outros sintomas como, a boca seca, a perda de 

peso, o cansaço, a saciedade precoce, a anorexia, a insónia, a sonolência, a dispneia, a 

obstipação e a depressão. 

Os sintomas descritos anteriormente divergem dos pesquisados no nosso estudo, 

uma vez que para além das escalas utilizadas serem diferentes, os autores optaram ainda 

pela realização de questões de reposta aberta. Esse método de pesquisa mostrou-se 

pertinente pois permitiu-lhes adquirir um maior conhecimento da variabilidade sintomática. A 

ESAS permitir-nos-ia obter outros sintomas através do preenchimento do espaço em branco 

deixado para um 10º sintoma, que no entanto nenhum doente preencheu. 

Dalal et al (2006), tendo também por base uma população de doentes com cancro, 

extrapolaram a conclusão de que os sintomas mais frequentes em doentes paliativos, 

excluindo a dor, são a obstipação, a náusea crónica e o vómito, a anorexia, a dispneia, o 

cansaço e o delírio.  

Do estudo de Selby et al (2010), igualmente com uma população inteiramente 

oncológica, onde predomina o cancro da mama, seguido do pulmão, do cancro 

gastrointestinal, entre outros, verificou-se na avaliação do controlo de sintomas, também a 

partir da ESAS, uma baixa prevalência da náusea severa, seguida da dificuldade em 

respirar.  

Destes dois últimos estudos conclui-se que apesar das amostras serem exclusivas 

de doentes oncológicos a prevalência dos sintomas difere, sendo que múltiplos fatores 

poderão estar na origem dessa diferença. No entanto, o conhecimento que os estudos 
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proporcionam, permite dar uma panorâmica da variabilidade e prevalência sintomática de 

forma a melhorar os cuidados prestados. 

No trabalho levado a cabo por Teunissen et al (2007), os doentes oncológicos com 

necessidades paliativas foram divididos em dois grupos: no primeiro grupo (não havia uma 

estimativa do número de semanas de vida) os sintomas que se destacaram em mais de 

50% dos casos foram o cansaço, a dor, a falta de energia, a fraqueza e a perda de apetite, 

enquanto no segundo grupo (doentes nas duas últimas semanas de vida), o cansaço, a 

perda de peso, a fraqueza e perda de apetite estiveram presentes em mais de 50% dos 

casos.  

Comparando os estudos anteriores com o presente estudo é preciso ter em 

consideração que as amostras são muito distintas, sendo os estudos anteriores 

representativos de amostras homogéneas, onde a doença oncológica é predominante ou 

mesmo exclusiva, e o estudo atual representado por uma amostra francamente 

heterogénea.  

Considera-se pertinente refletir sobre os resultados de um recente estudo publicado 

sobre a avaliação da prevalência e necessidade em cuidados paliativos em enfermarias de 

medicina interna (Silva, 2011). A amostra estudada (54 doentes com patologia oncológica e 

48 doentes com patologia não oncológica) apresentou uma prevalência significativa de 

sintomas intensos (69%), aparecendo a dor como o sintoma mais prevalente (53%). Por 

ordem decrescente de intensidade imediatamente a seguir à da dor surgem as 

náuseas/vómitos (47%), a anorexia (47%), a obstipação (39%), a dispneia (36%), o cansaço 

(35%), a ansiedade (34%), a depressão (33%), a sonolência (28%), a agitação psico-motora 

(21%) e a insónia (12%). Atendendo às caraterísticas da amostra do estudo apresentado, tal 

como seria esperado, os doentes oncológicos apresentaram maior prevalência de alguns 

sintomas como a dor, náusea/vómito, anorexia, cansaço, ansiedade e depressão. Dos 

doentes não oncológicos, a prevalência da doença cérebro-vascular com demência foi 

significativamente maior (24 casos), seguida da demência de Parkinson (7 casos) e de 

Alzheimer (6 casos), e da ICC classe IV da NYHA (4 casos). Os restantes casos de doença 

motivadora de cuidados paliativos, não oncológica, foram a IRC, a atrofia multissistémica e a 

ELA. No subgrupo dos doentes não oncológicos a prevalência da dispneia assumiu a 

liderança, seguida da sonolência, da anorexia e da obstipação. Apesar do estudo 

mencionado ter uma amostra de doentes internados num serviço de medicina interna, 

mostrou ser bastante diferente da encontrada no presente estudo, razão pela qual a 

comparação da prevalência sintomática é complexa. 
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Com o intuito de compreender a carga do controlo de sintomas nos doentes 

internados no serviço de medicina avaliou-se o somatório da intensidade de todos os 

sintomas, concluindo-se que os resultados variam entre um mínimo de 19 e um máximo de 

73 (em 90), com uma média de 46,76 e um desvio padrão de 11,63. 

No estudo de Richardson e Jones (2009), os resultados variaram entre o mínimo 6 e 

o máximo 75 de intensidade (num total de 100) para todos os sintomas. No entanto, para 

além do objetivo deste estudo ter sido averiguar a fiabilidade e a validade da ESAS, para tal 

foram revistas 39 publicações, das quais 33 diziam respeito a estudos com uma população 

predominante, ou exclusiva de doentes oncológicos e apenas seis dos estudos incluíram 

populações de doentes com VIH, doença renal, outra doença benigna e doenças 

cardiorespiratórias.  

Torna-se difícil uma comparação entre o presente estudo e o relatado anteriormente, 

uma vez que para além de no segundo caso a população ser mais homogénea, foram 

avaliados 10 sintomas, enquanto no nosso apenas 9. No entanto, ainda que pouco fiável, 

esta comparação permite afirmar que há uma menor variabilidade nos resultados do nosso 

estudo do que no estudo de Richardson e Jones (2009). 

Tendo por base a divisão em classes estabelecida por Selby et al (2010), no 

presente estudo, os sintomas com intensidade grave, por ordem decrescente de intensidade 

foram a depressão (76,6%), logo seguida da sensação de mal-estar (75,0%), o apetite 

(70,3%), o cansaço (56,3%), a ansiedade (31,3%), a sonolência e a sensação de falta de ar 

(item da respiração) com igual percentagem (17,2%), a dor (14,1%) e por último a náusea 

(6,3%). 

Em seguida refletir-se-á sobre cada um dos resultados, ao mesmo tempo que se 

analisam os registos dos profissionais de saúde.  

 

Depressão  

A depressão é definida como um sentimento patológico de tristeza, que se carateriza 

por desânimo, perda de interesse e do prazer em realizar o que anteriormente se fazia 

(DSM-IV apud Bernardo et al, 2010). Por poder apresentar vários fatores predisponentes 

(fatores medicamentosos, médicos, psiquiátricos, psicossociais e espirituais), antes de se 

iniciar uma abordagem terapêutica devem ser conhecidos esses fatores.  

A identificação desta patologia é muito complexa uma vez que frequentemente os 

doentes omitem os sentimentos negativos, por vergonha, ou como forma de proteção, 

tornando-se difícil o seu diagnóstico e, por outro lado, nem sempre os profissionais de saúde 

se sentem confortáveis na abordagem do sofrimento emocional. 
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Existem vários instrumentos complexos de avaliação da depressão, como o Hospital 

Anxiety and Depression Scale e a Escala de Depressão de Edimburgo. No entanto, sendo o 

objetivo deste estudo uma abordagem multi-sintomática optou-se pelo uso da ESAS que é 

breve e de uso fácil. Contudo, para estudos futuros, e dado a prevalência da depressão com 

intensidade grave ser tão elevada, 76,6% dos casos, considera-se pertinente uma avaliação 

exclusiva deste sintoma e avaliação do seu tratamento. 

Confirmando outros estudos (Mendes et al 2003; Madden 2006) a sintomatologia 

depressiva é subidentificada pelos profissionais de saúde, apesar do grande impacto que 

este sintoma tem na vida do doente.  

Constatou-se que houve uma subavaliação da depressão pelos enfermeiros e pelos 

médicos internistas, sendo que há concordância entre vários estudos de investigação que os 

profissionais sem formação em saúde mental têm mais dificuldade em estar atentos a estas 

queixas sintomáticas.  

Lamentavelmente, neste estudo, os enfermeiros intervieram de forma insuficiente, 

sendo que no 1º dia de internamento do doente prestaram apoio emocional apenas em 

10,9% das situações, decrescendo esse apoio nos restantes dias. Relativamente à 

prescrição de terapêutica farmacológica para o tratamento da depressão constatou-se que 

não foi prescrita em todos os casos em que o doente referiu pontuação superior a 7 

(intensidade grave) na ESAS, tendo atingido os maiores resultados no 2º e 3º dias de 

internamento e decrescido imediatamente no 4º e 5º dias. 

O diagnóstico de depressão não é realizado com base numa escala de avaliação da 

intensidade da depressão como a ESAS, mas a pontuação atribuída à depressão aquando 

da auto avaliação permite despistar e rastrear os doentes para posterior encaminhamento 

para a especialidade de psiquiatria, aparecendo a consulta de psiquiatria de ligação como 

uma importante medida a tomar.  

 

Sensação de mal-estar  

Cabe-nos agora refletir sobre a prevalência da sensação de mal-estar, cuja média se 

encontra logo abaixo da depressão (7,48), e que apresenta uma grande percentagem de 

casos em que foi relatada como um sintoma de intensidade grave (75%).  

O bem-estar pode ser físico, mental ou social e implica uma plena satisfação das 

necessidades consideradas mais importantes para o doente. Da análise dos resultados 

depreende-se que haja uma insatisfação dos doentes, quer seja a nível físico, psicossocial 

ou emocional traduzindo-se o descontrolo deste sintoma numa intensidade grave.  
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Acerca da avaliação que os profissionais de saúde realizaram do bem-estar dos 

doentes, verificou-se que há poucas referências a este item e apenas os enfermeiros 

realizaram intervenções que visaram o bem-estar dos doentes, sendo elas a otimização do 

ambiente físico, a promoção de conforto ou ambas. No entanto, estas intervenções são 

redutoras, uma vez que dão primazia ao bem-estar físico, desvalorizando o bem-estar 

psicológico. 

 

Apetite  

O apetite demonstra ser um sintoma altamente descontrolado, não se verificando 

uma avaliação efetiva da parte dos enfermeiros e dos médicos. Assiste-se a uma 

desvalorização da prescrição de terapêutica para esse efeito e ineficazes intervenções para 

tratar este sintoma.  

Dos registos de enfermagem conclui-se que há uma preocupação em avaliar o 

conteúdo ingerido em cada uma das refeições, apesar dessa avaliação ser incompleta, pois 

a informação dada não é suficiente para diminuir ou evitar a instalação de 

anorexia/caquexia.  

Não foi realizada uma avaliação acerca das dietas de cada um dos doentes para 

identificar se existia alguma relação entre a dieta prescrita e a falta de apetite, mas que teria 

sido pertinente para identificar se uma mudança na dieta personalizada estaria diretamente 

relacionada com o apetite. 

Perante os resultados da intensidade grave da falta de apetite (70,3%) torna-se 

urgente adotar medidas que permitam atenuar a prevalência deste sintoma. Para isso, os 

profissionais de saúde deverão receber formação que os desperte para a necessidade de 

avaliar o apetite do doente, com o intuito de minimizar danos, como a instalação da 

síndrome anorexia/caquexia. 

 

Cansaço  

O cansaço foi no nosso estudo, igualmente um sintoma presente com uma 

intensidade severa (56,3%), à semelhança do estudo de Homsi et al (2006), em que o 

cansaço surgiu como um sintoma de intensidade moderada a severa (49%), revelando-se 

em ambos os estudos um sintoma angustiante e gerador de sofrimento. 

A ideia dos doentes de que o cansaço é inevitável, que faz parte da evolução da 

doença e de que nada há a fazer se não menosprezá-lo (Homsi et al, 2006) tem de ser 

abolida. Para isso é necessário que se conheçam as formas de tratamento e os meios que 

proporcionam atingir esse fim, aparecendo uma vez mais a necessidade de formar 
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profissionais de saúde competentes nesta área como o primeiro passo para mudar a 

realidade. Da avaliação realizada aos registos depreende-se esta lacuna na formação dos 

profissionais de saúde que desvalorizam este sintoma, na medida em que não contemplam 

nem a avaliação nem o tratamento para o cansaço no processo de cuidar. 

 

Ansiedade  

Quanto à ansiedade, um estado de perturbação psicológica, caraterizada pelo receio 

de um perigo iminente real ou imaginário (Manuila, 2003), tem-se conhecimento que é um 

problema comum em cuidados paliativos, ainda que neste estudo se tenha manifestado com 

uma média mais baixa. No entanto, os profissionais de saúde devem estar alerta para este 

sintoma que é angustiante, passando o seu tratamento pela consciencialização das 

necessidades do doente e família. 

Apesar da prevalência da ansiedade grave ser mais baixa do que a dos sintomas 

atrás mencionados (31,3%), o seu significado é igualmente significativo. No entanto, nos 

registos de enfermagem verificou-se que a ansiedade é pobremente mencionada, aplicando-

se esta realidade igualmente aos registos médicos. Nenhuma intervenção foi prescrita pela 

equipa de enfermagem com vista a resolver o sintoma da ansiedade, concluindo-se que não 

é reconhecida como uma necessidade prioritária. Relativamente à prescrição de terapêutica 

farmacológica pelos médicos verificou-se que no 2º, 3º e 4º dias foi prescrita em apenas 

uma situação, sendo que no 5º dia de internamento há registos de ter sido prescrita 

terapêutica para a ansiedade em duas situações, o que revela ser insuficiente para a média 

de casos obtidos. 

 

Sonolência  

A etiologia da sonolência excessiva diurna pode ser multifatorial. Uma avaliação 

rigorosa e a compreensão de que a sonolência é um sintoma tratável, e não uma parte 

inevitável da doença terminal são essenciais. 

Ainda que a sonolência tenha sido neste estudo um sintoma avaliado como leve em 

60,9% dos casos, em 17,2% dos casos foi avaliado como grave pelos doentes.  

No entanto, da avaliação realizada aos registos de enfermagem e aos registos 

médicos depreende-se que a sonolência é fortemente desvalorizada e que nenhuma 

intervenção foi prescrita pelos profissionais de saúde para tratar este sintoma, não se tendo 

verificado tão pouco reajuste de terapêutica. 

 

Sensação de falta de ar  
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A dificuldade respiratória foi o segundo motivo de internamento da amostra (54 dos 

casos) e está altamente relacionada com as doenças cardiovasculares e pulmonares que é 

o diagnóstico médico predominante (55 dos casos).  

A sensação de falta de ar aparece como o penúltimo sintoma com intensidade grave 

(17,2%), imediatamente antes da prevalência da dor e da náusea. Destes resultados pode-

se concluir que houve uma grande eficácia no seu controlo. 

As intervenções autónomas de enfermagem parecem ser menosprezadas, na 

medida em que as intervenções são realizadas, mas não há uma especificação do principal 

objetivo das mesmas, perdendo-se esta informação. A otimização da ventilação através da 

técnica de posicionamento, o ensino, a instrução e o treino sobre a técnica respiratória são 

intervenções frequentemente realizadas e que não foram em nenhuma ocasião registadas. 

Quanto ao tratamento médico para a dispneia conclui-se que foi abordado de uma 

forma convencional: prescrição de terapêutica farmacológica e algumas técnicas como a 

toracocentese, a paracentese evacuadora e a ventilação não invasiva. Em nenhuma 

situação se verificou o recurso à morfina para situação de dispneia grave. 

Em todos os primeiros 5 dias de internamento houve uma percentagem superior a 

50% na prescrição de medidas para tratar a falta de ar. 

 

Dor  

No estudo de Homsi et al (2006), contrariamente ao nosso estudo, a dor foi o 

sintoma mais descontrolado (83%), e a probabilidade de a dor ser referida espontaneamente 

pelos doentes foi 70,3 vezes maior do que a de qualquer outro sintoma. Os autores referem 

que se verificam alguns preconceitos e muitos são os doentes com constrangimento para 

reportarem a intensidade de dor. Afirmam ainda que certos doentes consideram-na parte 

indissociável da doença e que outros são da opinião de que um bom doente não deve 

reclamar. Os autores vão mais além e afirmam que noutras situações, em que a doença se 

encontra ainda numa fase inicial, os doentes podem mesmo evitar referir que têm dor com 

algum receio de que se o fizerem o médico poderá distrair-se com esse aspeto e descurar a 

procura da cura.  

Os resultados do nosso estudo mostram que a dor é um dos sintomas mais 

controlados (dor ligeira em 64,1% dos casos e dor severa em 14,1% dos casos). Crê-se que 

após um período de grande investimento na formação dos profissionais de saúde e no 

ensino dos doentes sobre a dor, desmistificando esse conceito, e graças à direção geral de 

saúde ter emitido uma circular normativa da dor como o 5º sinal vital, em 2003, ditando que 

a avaliação e registo da intensidade de dor pelos profissionais de saúde teria de passar a 
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ser contínua e regular, permitiu francas melhorias no tratamento da dor crónica, sendo um 

forte contributo para a melhoria da qualidade de vida do doente.  

A avaliação da dor no serviço de Medicina III é um exemplo de boa prática clínica 

pois a partir do momento da implementação da escala de dor no serviço, a sua avaliação 

pelos enfermeiros passou a ser realizada em cada turno, permitindo um conhecimento 

específico a respeito do sintoma.  

Quanto aos registos efetuados pelos médicos não é tão claro tendo-se verificado que 

no 1º dia de internamento do doente a avaliação deste sintoma foi frequente (60,9%), caindo 

nos restantes dias para baixo de metade. Contudo, tal como se verifica pelos resultados 

apresentados, a dor é aparentemente um dos sintomas mais controlados, talvez pela atitude 

atenta dos profissionais, sua vigilância e monitorização constantes.  

Relativamente às intervenções autónomas de enfermagem para o tratamento da dor, 

embora em número limitado, foram descritas a otimização do ambiente físico e a promoção 

de conforto ao doente (inferior a 5% para qualquer um dos primeiros 5 dias de 

internamento). Estes dados parecem indicar que os enfermeiros esperam que o doente 

obtenha benefício no alívio da sua dor pela utilização da prescrição farmacológica, não 

otimizando outras formas de intervenção. Deve-se ter em consideração que os registos de 

enfermagem foram elaborados segundo normas e linguagem da classificação internacional 

para a prática de enfermagem (CIPE), sendo que nalgumas situações existem as mesmas 

intervenções às quais estão associados diferentes focos. Se não for atribuída uma 

especificação à intervenção realizada torna-se mais difícil compreender qual o objetivo 

principal de determinada prescrição. Exemplo disso é a otimização do ambiente físico, em 

que se pode adequar a luz, os níveis de ruído e a temperatura ambiente e adequar os 

horários dos cuidados. Esta intervenção e a promoção de conforto podem estar associadas 

à dor, uma vez que contribuem para o atenuar da mesma, e à elevação do bem-estar geral 

do indivíduo. Da avaliação realizada, apenas numa percentagem inferior a 5% foram 

realizadas especificações ou notas associadas a estas intervenções para o alívio da dor.  

Das intervenções realizadas pelos clínicos para tratar a dor, a prescrição de 

fármacos foi a única medida adotada, sendo que não houve uma prescrição que atingisse 

valores acima dos 40% em nenhum dos primeiros 5 dias de internamento.  

Numa abordagem geral compreende-se que a dor é um sintoma francamente 

controlado, pela baixa percentagem de casos de dor intensa. No entanto, após uma análise 

minuciosa de cada um dos casos em que foi relatada dor intensa e da prescrição de 

terapêutica farmacológica concluiu-se que o tratamento até ao 5º dia de internamento não 

foi eficaz, a não ser que estejamos perante casos de dor irruptiva, conclusão que não pode 
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ser efetivada uma vez que o levantamento de dados não foi suficiente e não há avaliação da 

dor pelos doentes nos dias anteriores. Uma semelhança encontrada na avaliação destes 

casos é que houve avaliação da parte médica nos dias correspondentes ao 5º dia de 

internamento dos doentes, dia esse em que foi preenchida a ESAS pelos doentes. 

Do estudo de Toscani et al (2005) averiguou-se que apenas a 52% dos doentes com 

dor foi administrada analgesia, um número bastante baixo atingir aquilo que se preconiza. 

Para além do mais, apenas a menos de 19% dos doentes a quem foi administrada analgesia 

houve algum efeito na diminuição da intensidade de dor. O nosso estudo não permite 

concluir acerca da eficácia da terapêutica prescrita, mas seria pertinente realizar num estudo 

futuro um levantamento de dados a este respeito. 

 

Náusea  

Quanto à náusea verificou-se que este sintoma não é prevalente na amostra em 

estudo, uma vez que em 81,3% dos casos foi atribuída intensidade ligeira à náusea e 

apenas em 6,3% dos casos intensidade grave. Da análise de outros estudos verifica-se que 

a presença de náusea é maioritária em amostras predominantemente oncológicas, amostras 

essas tão distintas da presente. 

Os dados não permitem afirmar que este sintoma apenas é avaliado quando o 

profissional de saúde tem dados objetivos da presença de náusea ou vómito, mas esse 

pressuposto surge da avaliação dos casos em que o doente refere náusea grave e da 

avaliação dos registos no 5º dia de internamento do doente. Verificou-se que nos casos em 

que foi atribuída intensidade grave à náusea, em metade dos registos (enfermagem e 

médicos) este sintoma foi avaliado. No entanto, por a amostra ser reduzida não é suficiente 

extrapolar conclusões neste âmbito. 

 

Como podemos verificar os sintomas que à partida geram mais expectativa nos 

profissionais de saúde de um serviço de medicina, como a dor, a dificuldade respiratória ou 

mesmo a náusea, porque são aqueles sintomas que estão frequentemente presentes nos 

doentes internados em unidades de medicina, estão bem controlados. Por outro lado, os 

sintomas que estão mais relacionados com aspetos subjetivos da experiência da doença, 

como a depressão, a ansiedade e a sensação de mal-estar são fortemente desvalorizados, 

confirmando a dificuldade que os profissionais da área médica geral têm em lidar com os 

problemas emocionais. Verificámos, ainda, que sintomas como a sonolência e a falta de 

apetite, também se encontram subavaliados, levando-nos a equacionar a hipótese de se 
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nestes casos, tal não estará relacionado com os profissionais de saúde desenvolverem 

conceções de “naturalização” destes sintomas na condição dos doentes paliativos. 

 

Necessidade de guidelines e escalas de avaliação sistemática de sintomas 

 

Antes de finalizar este capítulo importa abordar e refletir sobre uma possível 

justificação para o fato de, apesar da diversidade de sintomas encontrados ter-se 

constatado que não foram suficientemente retratados nas avaliações dos profissionais de 

saúde.  

A avaliação e monitorização de sintomas revelam ser a estratégia mais adequada 

para iniciar um processo de controlo sintomático sério e rigoroso. A primeira etapa passa por 

eleger uma escala de avaliação de sintomas e por definir quando e quem a aplica, pois a 

ausência de medidas objetivas de avaliação sintomática contribui para o aumento da 

desvalorização dos sintomas e da não implementação de intervenções terapêuticas 

eficazes. Só através de avaliações regulares dos sintomas e respetiva documentação é 

possível uma efetiva monitorização dos sintomas vividos pelos doentes, e ainda uma 

avaliação da eficácia da intervenção dos profissionais de saúde ao longo do tempo. 

O estudo de Homsi et al (2006) comprovou que existe uma grande discrepância 

entre os sintomas mencionados voluntariamente pelos doentes e os verdadeiramente 

vividos, sendo de extrema importância a aplicação de escalas de avaliação sintomática para 

uma adequada perceção dos sintomas reais dos doentes. Como tal, não é suficiente 

questionar diretamente o doente a respeito dos seus sintomas, mas completar essa 

informação com uma avaliação sistemática.  

Quanto à escolha do melhor avaliador são vários os autores que defendem uma 

avaliação por mais do que um indivíduo: pelo doente, pelo enfermeiro e/ou médico, e por 

vezes pelo principal cuidador, para que haja um complemento de visões e uma análise 

sobre o que está a ser feito e o que poderá ser melhorado. 

O estudo de Strömgren et al (2001) encontrou uma diferença quantitativa e 

qualitativa, estatisticamente significativa, entre os sintomas avaliados pelos doentes e pelos 

médicos. Atendendo às avaliações que os próprios doentes realizaram a partir dos 

questionários verificou-se que os sintomas experienciados não são contemplados nos 

registos médicos, existindo uma fraca concordância entre a sintomatologia avaliada pelos 

doentes e sua referência em registos médicos.  
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Também no presente estudo constatou-se que grande parte dos sintomas, com 

intensidade grave, avaliados a partir da ESAS pelos doentes não foram mencionados, nem 

nos registos de enfermagem, nem nos registos médicos.  

À exceção da escala numérica de dor, não há outras escalas de avaliação dos 

restantes sintomas implementadas no serviço, cabendo a cada um dos profissionais de 

saúde o bom senso de avaliar e registar os diversos sintomas quando considera pertinente. 

Verificou-se que para além da dor, apenas a avaliação respiratória, nomeadamente a 

existência de dificuldade em respirar é um item valorizado e registado diariamente pelos 

enfermeiros, e com grande frequência pelos médicos. Os restantes sintomas são 

subrelatados, ou mesmo desvalorizados pelos profissionais de saúde. 

Porém, importa ainda referir que da avaliação realizada aos registos dos 

profissionais de saúde verificou-se que a referência a certos sintomas partiu do fato do 

doente ter manifestado uma queixa, e como tal essa referência surge unicamente nesse 

contexto, o que revela que a pesquisa pode não refletir adequadamente a verdadeira 

intencionalidade do registo de determinados sintomas, distorcendo-se o âmago da 

avaliação. 

Os resultados do estudo de Strömgren et al (2001) vão de encontro aos resultados 

do presente estudo, comprovando-se que os profissionais de saúde detetam mais facilmente 

e registam essencialmente sintomas físicos (no estudo de Strömgren et al apenas foram 

avaliados os registos médicos), e desvalorizam sintomas do foro psicológico como a 

depressão e a ansiedade, ou outros sintomas físicos mais subjetivos como o cansaço ou o 

bem-estar comprometido, ainda que os doentes os classifiquem como graves. 

Silva (2011) reforça esta ideia com os resultados do seu estudo, no qual se 

comprovou que os sintomas físicos são mais valorizados e merecedores de uma abordagem 

terapêutica pela parte dos profissionais de saúde, comparativamente aos sintomas que 

traduzem a “dor” psíquica e espiritual.  

Sprangers e Aaronson (apud Nekolaichuk et al, 1999b) complementam este achado 

e acrescentam que os cuidadores informais dos doentes são os mais consistentes para 

avaliar os aspetos psíquicos dos mesmos, comparativamente aos profissionais de saúde. 

Apoiando-nos nos resultados deste estudo sugere-se que se deve investir arduamente na 

comunicação entre a família e os profissionais de saúde, de forma a averiguar a perceção 

que a família tem acerca do grau de controlo de sintomas, podendo-se pedir que avaliem os 

sintomas do doente com base em escalas próprias. A ESAS é uma boa escolha para esse 

efeito, apesar da avaliação dos sintomas subjetivos poder ser falaciosa. Ainda assim, o uso 
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de vários avaliadores é pertinente pois permite identificar discrepâncias entre a perceção 

dos mesmos. 

Neste sentido, Nekolaichuk et al (1999b) consideram que os profissionais de saúde e 

a família do doente apresentam um papel importante na avaliação sintomática, pois 

providenciam uma perspetiva adicional nos casos em que os doentes ocultam alguns 

sintomas.  

Apesar de tudo, neste estudo os enfermeiros mostraram estar mais atentos para a 

presença de determinados sintomas, ainda que a avaliação dos mesmos se tenha 

camuflado na prescrição de algumas intervenções, nomeadamente para o bem-estar dos 

doentes, que engloba a satisfação de necessidades físicas e psíquicas dos doentes. 

Analogamente Nekolaichuk et al (1999a) revelam que as avaliações dos enfermeiros 

aproximam-se mais das realizadas pelos doentes e são mais consistentes, considerando-os 

os melhores “procuradores” dos doentes na abordagem de certos sintomas. Esta ideia é 

pertinente no sentido em que são os enfermeiros quem mais tempo passam com o doente, e 

como tal têm mais oportunidade de avaliar a evolução dos sintomas.  

Porém, mais importante do que perceber quem melhor se enquadra para realizar 

esta avaliação é ter a perceção de que uma avaliação realizada pelo doente é essencial, e 

outra por um dos profissionais de saúde, pois permite validar ou confrontar a avaliação do 

doente, para posterior análise e reflexão dos resultados, com vista a melhorar os cuidados 

prestados.  

Lamentavelmente constatou-se que apesar da maioria dos sintomas dos doentes 

paliativos ter tratamento, ainda que por vezes com eficácia limitada, verificou-se que os 

mesmos permanecem intratáveis, resultado igualmente encontrado noutros estudos 

(Strömgren et al, 2001; Everdigen et al, 2009; Silva, 2011). 

Para contrariar este fato e para melhorar os resultados encontrados considera-se 

que uma formação adequada a todos os profissionais de saúde, para o desenvolvimento de 

competências básicas em cuidados paliativos é o primeiro passo a seguir, na longa 

caminhada do cuidar de um doente em fim de vida e de sua família, com o objetivo de 

maximizar a qualidade de vida desta díade. 

Investigadores do centro Cancer Care Ontario (Richardson e Jones, 2009) revelam 

que discrepâncias nas prioridades clinicas e a subjetividade de alguns sintomas estão 

fortemente relacionados com a insatisfação de alguns doentes com os cuidados físicos 

(20% dos doentes) e com os cuidados emocionais (43% dos doentes) que lhes são 

prestados. Como tal, importa que os profissionais de saúde revejam as prioridades no 
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tratamento de doentes paliativos e valorizem mais os sintomas psicológicos que são 

frequentemente menosprezados. 

Considera-se que se houvesse uma avaliação contínua, instituída nos diferentes 

serviços de internamento de agudos, haveria um maior reconhecimento da existência da 

multiplicidade de sintomas em doentes com critérios para cuidados paliativos, sugerindo-se 

por isso uma mudança na abordagem destes doentes, com início numa avaliação rigorosa 

do controlo sintomático.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo mostrou que existe um número significativo de doentes com 

necessidades paliativas internados num serviço de medicina interna, com várias patologias 

e co-morbilidades associadas e com uma multiplicidade de sintomas. 

Os sintomas frequentemente presentes nas condições médicas gerais, como a dor, a 

dificuldade respiratória e a náusea encontram-se suficientemente controlados e 

representaram poucas queixas nos doentes investigados. A sensibilização desenvolvida nos 

últimos anos no que diz respeito à dor e a introdução de escalas de avaliação da dor de uma 

forma sistemática em todos os serviços produziram efeitos positivos. 

Por outro lado, os sintomas relacionados com a experiência subjetiva da doença, 

como a depressão, a ansiedade ou o mal-estar, revelaram uma elevada intensidade de 

descontrolo sintomático e poucas referências nos registos dos profissionais de saúde. Estes 

achados parecem confirmar os já encontrados noutras investigações reforçando o alerta 

para que a formação dos profissionais que trabalham nestas áreas se deva reforçar nas 

componentes psicoemocionais. Ao mesmo tempo, sintomas como a sonolência e a falta de 

apetite também se mostraram subavaliados pelos profissionais de saúde. Considerando que 

o estudo incidiu numa amostra de doentes com necessidades de cuidados paliativos, parece 

oportuno formular a hipótese da existência de falsos conceitos sobre as necessidades 

destes doentes, com a possibilidade de existir fenómenos de “naturalização” sobre estas 

condições. 

A utilização da ESAS mostrou-se útil. Com a sua utilização uma série de sintomas 

que se encontravam ocultos mostraram a sua relevância. Embora sabendo que a utilização 

destas escalas não dispensa a validação por entrevista com os profissionais de saúde, estas 

são muito relevantes tanto para a realização de screening como monitorização dos 

sintomas. Os resultados alcançados com a introdução das escalas de avaliação sistemática 

da dor são promissores na sua extrapolação para a utilização de escalas de avaliação de 

outros sintomas relevantes em cuidados paliativos. 

Infelizmente este estudo não permite generalizar os resultados aos doentes com 

défices cognitivos pois só fizeram parte deste estudo todos os doentes com capacidade para 

preencher a ESAS, que se encontrassem conscientes, orientados no tempo, espaço e 

pessoa. Como tal, para uma generalização dos resultados é necessária uma investigação 

com critérios de inclusão diferentes, que abranjam todos os doentes com necessidades 

paliativas internados num serviço de medicina interna. Ainda assim, os resultados 

extrapolados deste estudo permitem concluir acerca da necessidade de melhorar o controlo 

sintomático de doentes paliativos internados em serviços de internamento de agudos.  
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Pela revisão da literatura e pelos resultados encontrados no estudo depreende-se 

que os profissionais de saúde dos serviços de internamento de agudos, cuja filosofia se 

encontra tão direcionada para a cura, têm falta de formação em cuidados paliativos e essa 

carência transparece-se na prestação de cuidados, pela pouca atenção dada ao controlo de 

sintomas próprios dos doentes paliativos. Uma mudança assente em alicerces sólidos e 

consistentes, passando ela por uma formação, no mínimo básica, em cuidados paliativos, de 

todos os profissionais de saúde que cuidam e tratam deste tipo de doentes, e pela posterior 

implementação de escalas de avaliação sintomática nos serviços, protocolizando-se o 

momento ideal para proceder à avaliação e a eleição do avaliador são fundamentais para 

uma melhoria na prestação de cuidados a doentes com necessidades paliativas. 

O reconhecimento de que não é desejável, nem tão pouco sustentável que os 

especialistas em cuidados paliativos tratem de todos os doentes com necessidades 

paliativas permitirá responder a todos os doentes com doença crónica, em fase avançada e 

progressiva, que não sejam atendidos em unidades de cuidados paliativos. Weissman e 

Meier (2011) defendem que todos os profissionais de saúde devem possuir as habilidades e 

as competências básicas necessárias para cuidar deste tipo de doentes, reservando os 

serviços de cuidados paliativos para situações que ultrapassem as suas capacidades.  
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ANEXO I  

Pedido de autorização à Comissão de Ética do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e 

respetivo consentimento para realização de trabalho de campo no Serviço de Medicina III do 

Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 

 



ANEXO II 

Pedido de autorização e respetiva autorização da Direção do Serviço de Medicina III do 

Hospital de São Francisco Xavier, para realização do trabalho de campo  

 

 



 

 



ANEXO III 

Instrumento de Colheita de dados (ESAS) 

 

ESAS (Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton) 
 

Sem dor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Pior dor possível 

Sem cansaço 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pior cansaço possível 
 

              

 
 

Sem náusea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pior náusea 
 

  

Sem depressão / tristeza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

O mais deprimido 
possível /A maior 
tristeza possível 

 

Sem ansiedade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

O mais ansioso possível 

 

Sem sonolência 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 O mais sonolento 

possível  
 

O maior apetite possível 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

O pior apetite possível 

 

O melhor bem-estar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Pior sensação de bem-
estar possível 

 

Sem falta de ar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Pior falta de ar possível 

              

____________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ____________ 

              

              

 
 

Anexo IV – Consentimento informado 

Processo nº        

Data de nascimento  

Género                   

Motivo de internamento  

Diagnostico médico   

 



ANEXO IV 

Consentimento Informado 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Por favor, não hesite em solicitar mais informações ao enfermeiro se não 

estiver completamente esclarecido. Se entender que tudo está em 

conformidade e se estiver de acordo com a proposta que lhe é feita pelo 

enfermeiro, então assine este documento. 

 

Declaro: ter compreendido os objectivos de quanto me foi proposto e explicado pelo 

enfermeiro que assina este documento; ter-me sido dada oportunidade de fazer 

todas as perguntas sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta 

esclarecedora; ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos 

assistenciais se eu recusar esta solicitação; ter-me sido dado tempo suficiente para 

reflectir sobre esta proposta.  

Autorizo o acto indicado, bem como os procedimentos directamente relacionados 

que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões clínicas 

fundamentadas. 

 

Lisboa,  __/__/____  

Nome do enfermeiro – Andreia Sofia Santos Ribeiro 

 

Assinatura _________________________________________________________ 



ANEXO V  

Grelha de codificação para avaliação dos registos médicos e de enfermagem 

SINTOMAS 

       AVALIAÇÃO 
ACÇÃO PRESCRITIVA 

  

  

DIA 
ENF MED. 

  

INTERNAMENTO NÃO SIM EXECUÇÃO 
  

SIM NÃO SIM NÃO   

DOR                     

CANSAÇO                     

ASTENIA                     

                      

NAUSEA                     

VOMITO                     

                      

DEPRESSÃO                     

TRISTEZA                     

APATIA                     

FACIES TRISTE                     

HUMOR DEPRIMIDO                     

                      

ANSIEDADE                     

                      

SONOLENCIA                     

LENTIFICAÇÃO                     

                      

APETITE                     

                      

BEM - ESTAR                     

DISPOSIÇÃO                     

                      

FALTA DE AR                     

EUPNEICO                     

POLIPNEICO                     

DISPNEICO                     

ORTOPNEIA                     

FARFALHEIRA                     

                      

OUTROS                     

            



ANEXO VI 

Tabelas de identificação da avaliação de sintomas realizadas pelos médicos e pelos 

enfermeiros  

 Tabela 6 – Resultados da avaliação da dor realizada pelos clínicos nos primeiros 

cinco dias de internamento dos doentes 

 Tabela 7 – Resultados das intervenções médicas, nos primeiros cinco dias de 
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Tabela 6 – Resultados da avaliação da dor realizada pelos clínicos nos primeiros 

cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 39 60,9 

NÃO  25 39,1 

Dados em falta - - 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 22 34,4 

NÃO  30 46,9 

Dados em falta 12 18,8 

Total 64 100 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 26 40,6 

NÃO  22 34,4 

Dados em falta 16 25,0 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 20 31,3 

NÃO  24 37,5 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 23 35,9 

NÃO  20 31,3 

Dados em falta 21 32,8 

Total 64 100 

 

Tabela 7 – Resultados das intervenções médicas, nos primeiros cinco dias de 

internamento dos doentes, para o tratamento da dor 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Não foram adotadas medidas farmacológicas  44 68,8 

Terapêutica farmacológica 20 31,3 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Não foram adotadas medidas farmacológicas  46 71,9 

Terapêutica farmacológica 18 28,1 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Não foram adotadas medidas farmacológicas  40 62,5 

Terapêutica farmacológica 24 37,5 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Não foram adotadas medidas farmacológicas  42 65,6 

Terapêutica farmacológica 22 34,4 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Não foram adotadas medidas farmacológicas  45 70,3 

Terapêutica farmacológica 19 29,7 

Total 64 100,0 

 



Tabela 8 - Resultados das avaliações realizadas aos registos de enfermagem acerca 

da sensação de falta de ar, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 63 98,4 

NÃO  - - 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 63 98,4 

NÃO  - - 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 60 93,8 

NÃO  - - 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 56 87,5 

NÃO  - - 

Dados em falta 8 12,5 

Total 64 100,0 

 

Tabela 9 - Resultados das avaliações realizadas aos registos médicos acerca da 

sensação de falta de ar, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 63 98,4 

NÃO  1 1,6 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 50 78,1 

NÃO  2 3,1 

Dados em falta 12 18,8 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 46 71,9 

NÃO  1 1,6 

Dados em falta 17 26,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 44 68,8 

NÃO  1 1,6 

Dados em falta 19 29,7 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 42 65,6 

NÃO  2 3,1 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

 

 



Tabela 10 - Resultados das intervenções realizadas pelos enfermeiros, nos 

primeiros cinco dias de internamento, para atenuar a sensação de falta de ar dos 

doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 58 90,6 

Elevação da cabeceira 2 3,1 

Otimizado posicionamento 4 6,3 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 60 93,8 

Elevação da cabeceira 1 1,6 

Otimizado posicionamento 3 4,7 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 61 95,3 

Elevação da cabeceira 1 1,6 

Otimizado posicionamento 2 3,1 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 61 95,3 

Elevação da cabeceira 1 1,6 

Otimizado posicionamento 2 3,1 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 61 95,3 

Elevação da cabeceira 1 1,6 

Otimizado posicionamento 2 3,1 

Total 64 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 11 - Resultados das intervenções realizadas pelos médicos, nos primeiros 

cinco dias de internamento, para atenuar a sensação de falta de ar dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 26 40,6 

Aerossoloterapia; Elevação cabeceira 13 20,3 

Oxigenoterapia 5 7,8 

Paracentese 1 1,6 

Terapêutica farmacológica 17 26,6 

Toracocentese; aerossoloterapia 1 1,6 

Toracocentese; Terapêutica farmacológica 1 1,6 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 26 40,6 

Aerossoloterapia; Elevação cabeceira 15 23,4 

Oxigenoterapia 5 7,8 

Paracentese; terapêutica farmacológica 1 1,6 

Terapêutica farmacológica 16 25,0 

Terapêutica farmacológica; Elevação cabeceira; 
BIPAP 

1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 25 39,1 

Aerossoloterapia; Elevação cabeceira 17 26,6 

Oxigenoterapia 5 7,8 

Terapêutica farmacológica 17 26,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 27 42,2 

Aerossoloterapia; Elevação cabeceira 16 25,0 

Oxigenoterapia 5 7,8 

Terapêutica farmacológica 16 25,0 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 31 48,4 

Aerossoloterapia; Elevação cabeceira 14 21,9 

Oxigenoterapia 5 7,8 

Terapêutica farmacológica 14 21,9 

Total 64 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 12 - Resultados das avaliações realizadas aos registos de enfermagem 

acerca da ansiedade, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  63 98,4 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  61 95,3 

Dados em falta 2 3,1 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  61 95,3 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  59 92,2 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  55 85,9 

Dados em falta 8 12,5 

Total 64 100,0 

 

Tabela 13 - Resultados das avaliações realizadas aos registos médicos acerca da 

ansiedade, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

NÃO  64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  54 84,4 

Dados em falta 10 15,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  49 76,6 

Dados em falta 15 23,4 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  47 73,4 

Dados em falta 17 26,6 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  44 68,8 

Dados em falta 19 29,7 

Total 64 100,0 

 

 

 



Tabela 14 - Resultados das intervenções realizadas pelos médicos, nos primeiros 

cinco dias de internamento, para tratar a ansiedade dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 64 100,0 

2º Dia  Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 63 98,4 

Terapêutica farmacológica 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 63 98,4 

Terapêutica farmacológica 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 63 98,4 

Terapêutica farmacológica 1 1,6 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 62 96,9 

Terapêutica farmacológica 2 3,1 

Total 64 100,0 

 

Tabela 15 - Resultados da avaliação da náusea realizada pelos enfermeiros nos 

primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 10 15,6 

NÃO  54 84,4 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 10 15,6 

NÃO  53 82,8 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 10 15,6 

NÃO  53 82,8 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 10 15,6 

NÃO  50 78,1 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 13 20,3 

NÃO  42 65,6 

Dados em falta 9 14,1 

Total 64 100,0 

 

 

 

 

 



Tabela 16 - Resultados da avaliação da náusea realizada pelos médicos nos 

primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 11 17,2 

NÃO  53 82,8 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 9 14,1 

NÃO  43 67,2 

Dados em falta 12 18,8 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 7 10,9 

NÃO  40 62,5 

Dados em falta 17 26,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 8 12,5 

NÃO  36 56,3 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 9 14,1 

NÃO  34 53,1 

Dados em falta 21 32,8 

Total 64 100,0 

 

Tabela 17 - Resultados das intervenções médicas prescritas nos primeiros cinco 

dias de internamento dos doentes para tratar a náusea 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 54 84,4 

Terapêutica farmacológica 10 15,6 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 50 78,1 

Terapêutica farmacológica  14 21,9 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 48 75,0 

Terapêutica farmacológica  16 25,0 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 49 76,6 

Terapêutica farmacológica  15 23,4 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 49 76,6 

Terapêutica farmacológica  15 23,4 

Total 64 100,0 

 

 

 

 



Tabela 18 - Resultados das avaliações realizadas aos registos de enfermagem 

acerca da sonolência, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 4 6,3 

NÃO  60 93,8 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  61 95,3 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 3 4,7 

NÃO  60 93,8 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  58 90,6 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º dia   Frequência Percentagem 

SIM 3 4,7 

NÃO  53 82,8 

Dados em falta 8 12,5 

Total 64 100,0 

 

Tabela 19 - Resultados das avaliações realizadas aos registos médicos acerca da 

sonolência, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

NÃO  64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  54 84,4 

Dados em falta 9 14,1 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  48 75,0 

Dados em falta 15 23,4 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  44 68,8 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  43 67,2 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

 

 



Tabela 20 - Resultados das avaliações realizadas aos registos de enfermagem 

acerca do apetite, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  63 98,4 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  62 96,9 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  62 96,9 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  59 92,2 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  55 85,9 

Dados em falta 8 12,5 

Total 64 100,0 

 

Tabela 21 - Resultados das avaliações realizadas aos registos médicos acerca do 

apetite, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

NAO 63 98,4 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  55 85,9 

Dados em falta 9 14,1 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  49 76,6 

Dados em falta 15 23,4 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  45 70,3 

Dados em falta 19 29,7 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  43 67,2 

Total 44 68,8 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

 



Tabela 22 - Resultados das avaliações realizadas aos registos de enfermagem acerca da 
depressão, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 
1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 17 26,6 

NÃO  47 73,4 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 23 35,9 

NÃO  40 62,5 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 20 31,3 

NÃO  43 67,2 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 11 17,2 

NÃO  49 76,6 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 11 17,2 

NÃO  44 68,8 

Dados em falta 9 14,1 

Total 64 100,0 

 

Tabela 23 - Resultados das intervenções realizadas pelos enfermeiros para tratar a 
depressão nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 
1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 57 89,1 

Apoio emocional 7 10,9 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 59 92,2 

Apoio emocional 5 7,8 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 61 95,3 

Apoio emocional 3 4,7 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 62 96,9 

Apoio emocional 2 3,1 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 60 93,8 

Apoio emocional 4 6,3 

Total 64 100,0 



Tabela 24 - Resultados das avaliações realizadas aos registos médicos acerca da 

depressão nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 7 10,9 

NÃO  57 89,1 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 7 10,9 

NÃO  46 71,9 

Dados em falta 11 17,2 

Total 64 100,0 

3º Dia  Frequência Percentagem 

SIM 3 4,7 

NÃO  44 68,8 

Dados em falta 17 26,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  42 65,6 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  42 65,6 

Dados em falta 21 32,8 

Total 64 100,0 

 

Tabela 25 - Resultados das intervenções realizadas pelos médicos para tratar a 

depressão, nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 54 84,4 

Terapêutica farmacológica 10 15,6 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 46 71,9 

Terapêutica farmacológica 18 28,1 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 46 71,9 

Terapêutica farmacológica 18 28,1 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 49 76,6 

Terapêutica farmacológica 15 23,4 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 49 76,6 

Terapêutica farmacológica 15 23,4 

Total 64 100,0 

 

 

 

 



Tabela 26 - Resultados da avaliação do cansaço realizada pelos enfermeiros nos 

primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 38 59,4 

NÃO  26 40,6 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 26 40,6 

NÃO  37 57,8 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 23 35,9 

NÃO  40 62,5 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 15 23,4 

NÃO  45 70,3 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 14 21,9 

NÃO  41 64,1 

Dados em falta 9 14,1 

Total 64 100,0 

 

Tabela 27 - Resultados da avaliação do cansaço realizada pelos médicos nos 

primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 10 15,6 

NÃO  54 84,4 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 6 9,4 

NÃO  46 71,9 

Dados em falta 12 18,8 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 6 9,4 

NÃO  41 64,1 

Dados em falta 17 26,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 6 9,4 

NÃO  38 59,4 

Dados em falta 20 31,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  41 64,1 

Dados em falta 21 32,8 

Total 64 100,0 

 

 



Tabela 28 - Resultados das avaliações realizadas aos registos de enfermagem 

acerca do bem-estar nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  62 96,9 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  63 98,4 

Dados em falta 1 1,6 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  58 90,6 

Dados em falta 4 6,3 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  55 85,9 

Dados em falta 8 12,5 

Total 64 100,0 

 

Tabela 29 - Resultados das avaliações realizadas aos registos médicos acerca do 

bem-estar nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

SIM - - 

NÃO  54 84,4 

Dados em falta 10 15,6 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  51 79,7 

Dados em falta 12 18,8 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 2 3,1 

NÃO  48 75,0 

Dados em falta 14 21,9 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

SIM 1 1,6 

NÃO  45 70,3 

Dados em falta 18 28,1 

Total 64 100,0 

 

 

 



Tabela 30 - Resultados das intervenções realizadas pelos enfermeiros para 

promover o bem-estar nos primeiros cinco dias de internamento dos doentes 

1º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção - - 

Otimizar ambiente físico 2 3,1 

Promover conforto 53 82,8 

Promover conforto; otimizar ambiente físico 9 14,1 

Total 64 100,0 

2º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 1 1,6 

Otimizar ambiente físico 1 1,6 

Promover conforto 50 78,1 

Promover conforto; otimizar ambiente físico 12 18,8 

Total 64 100,0 

3º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 1 1,6 

Otimizar ambiente físico 1 1,6 

Promover conforto 50 78,1 

Promover conforto; otimizar ambiente físico 12 18,8 

Total 64 100,0 

4º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 4 6,3 

Otimizar ambiente físico 1 1,6 

Promover conforto 47 73,4 

Promover conforto; Otimizar ambiente físico 12 18,8 

Total 64 100,0 

5º Dia   Frequência Percentagem 

Nenhuma intervenção 8 12,5 

Otimizar ambiente físico 1 1,6 

Promover conforto 44 68,8 

Promover conforto; Otimizar ambiente físico 11 17,2 

Total 64 100,0 

 


