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ANEXO I 

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL INTERNACIONAL ESTABELECIDA PELO 
PROFESSOR GRAFFAR (Bruxelas) 
 
O método baseia-se no estudo não apenas de uma característica social, mas num 

conjunto de cinco critérios a saber: 

1. A profissão; 

2. Nível de instrução; 

3. Fontes de rendimentos familiares; 

4. Conforto de alojamento; 

5. Aspecto do bairro onde habite. 

 

Numa primeira fase há que atribuir a cada família observada uma pontuação para cada 

um dos cinco critérios enumerados, e numa segunda fase servir-se da soma destas 

pontuações para definir o escalão que a família ocupa na sociedade. 

 

1. A PROFISSÃO – classificar-se-ão as famílias em cinco categorias segundo a profissão 

exercida pelo pai, servindo-nos da classificação britânica, tal como se descreve na obra 

‘CIassification of Occupations”, General Register Offlce (London Stationary Office 1951) 

no caso da mãe de família exercer uma profissão de nível mais elevado do que a do pai 

será a primeira a que servirá de base para a classificação da família. 

Nota – A pontuação que se dá na classificação britânica não é equivalente às mesmas 

profissões de Espanha, pelo que fazemos acompanhar este trabalho de uma folha 

adicional com a pontuação provisória que atribuímos a cada profissão. 

1°. Grau – Directores de bancos, directores técnicos de empresas, licenciados, 

engenheiros, profissionais com títulos universitários ou de escolas especiais e militares 

de alta patente. 

2°. Grau – Chefes de secções administrativos ou de negócios de grandes empresas, 

Subdirectores de bancos, peritos e técnicos 

3º. Grau – Ajudantes técnicos, desenhadores, caixeiros, contramestres, oficiais de 

primeira, encarregados, capatazes e mestres-de-obras. 

4°. Grau - Motoristas, policias, cozinheiros, etc. 

5º Grau - Jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza, etc. 



Comunicação na Família sobre o Final de Vida e a Morte 
_________________________________________________________________________________________________ 

    
ANEXO I 
  

2. O NÍVEL DE INSTRUÇÃO - As categorias estabelecidas são as seguintes: 

1°. Grau - Ensino universitário ou equivalente 

2°. Grau - Ensino médio ou técnico superior 

3°. Grau - Ensino médio ou técnico inferior 

4°. Grau - Ensino primário completo 

5°. Grau - Ensino primário incompleto ou nulo 

 

Exemplos de graus de instrução 

1º. Grau - Catedráticos e assistentes, doutores ou licenciados, títulos universitários OU 

de escolas superiores ou especiais diplomados, economistas, notários, juízes,  

magistrados, agentes do Ministério Público, militares de Academia. 

2º. Grau - Técnicos e peritos 

3º. Grau - Cursos de liceu, industrial ou comercial, militares de baixa patente ou sem 

“Academia 

4º. Grau - Ensino primário completo 

5º. Grau - Um ou dois anos de escola primária, saber ler e escrever ou analfabetos. 

 

3. OS RENDIMENTOS FAMILIARES - Para o seu estudo partir-se-á da principal fonte de 

rendimentos da família. Adoptam-se as cinco categorias seguintes: 

1°. Grau - A fonte principal e fortuna herdada ou adquirida 

2°. Grau - Os rendimentos consistem em lucros de empresas, altos honorários, lugares 

bem remunerados, etc. 

3°. Grau - Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo. Tipo funcionário 

 4°. Grau - Os rendimentos resultam de salários; ou seja remuneração por semana, 

jornal, horas a tarefa 

5º. Grau - Beneficiência pública ou privada e que sustenta o indivíduo ou a família. Não 

se incluam neste grupo as pensões de desemprego ou de incapacidade para o trabalho. 

 

Exemplos de rendimentos familiares 

1°. Grau – Pessoas que vivem de rendimentos, proprietários, grandes industriais ou 

grandes estabelecimentos comerciais.  
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2°. Grau – Encarregados e gerentes, lugares com adição de rendimentos igual aos 

Encarregados e gerentes, representantes de grandes firmas comerciais. Profissões 

liberais com grandes vencimentos. 

3°. Grau – Empregados do Estado, Governos Civis ou Câmaras Municipais, oficiais de 

primeira subgerentes ou cargos de responsabilidade em grandes empresas. Profissões 

liberais de mediano rendimento. Caixeiros – viajantes. 

4°. Grau – Operários, empregados de comércio e escriturários 

5°. Grau – Sem rendimentos 

 

4. O CONFORTO DA HABITAÇÃO – Trata-se de dar uma impressão de conjunto, ainda que 

um pouco subjectivo. Estabeleceu-se cinco categorias: 

• Grupo 1 – Casas ou andares luxuosos ou muito grandes oferecendo aos 

moradores o máximo conforto. 

• Grupo 2 – Categoria intermédia: casas ou andares que sem serem tão luxuosas 

como as da categoria precedente são, não obstante, espaçosos e confortáveis 

• Grupo 3 – Casas ou andares modestos, bem construídos e em bom estado de 

conservação, bem iluminadas e arejadas, com cozinha e casa de banho. 

• Grupo 4 – Categoria intermédia entre a 3 e a 5 

• Grupo 5 – Alojamentos impróprios para uma vida decente. Choças, barracas ou 

andares desprovidos de todo o conforto, ventilação, iluminação ou também 

aqueles onde moram demasiadas pessoas em promiscuidade. 

 
5. O ASPECTO DO BAIRRO HABITADO 

• Grupo 1 – Bairro residencial elegante, onde o valor do terreno ou os alugueres 

são elevados 

• Grupo 2 – Bairro residencial bom, de ruas largas com casas confortáveis e bem 

conservadas. 

• Grupo 3 – Ruas comerciais ou estreitas e antigas com casas de aspecto geral 

menos confortável e zonas rurais não degradadas 

• Grupo 4 – Bairro operário, populoso, mal arejado ou bairro em que o valor do 

terreno está diminuído como consequência da proximidade de oficinas, fábricas, 

estações de caminho de ferro, etc. 

 

Nota: O interessante deve ser o seu critério pessoal subjectivo. 
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No caso em que haja uma notória diferença entre o bairro relativamente confortável e a 

residência miserável deve ser considerada esta última. 

 
6 - CLASSIFICAÇÃO SOCIAL 
Aplicando coeficientes de ponderação de 1 a 5 em cada um dos grupos encontrados, 

obteremos a seguinte classificação: 

• Classe 1 – Famílias cuja soma de pontos vai de 5 a 9 

• Classe II – Famílias cuja soma de pontos vai de 10 a 13 

• Classe III –Famílias cuja soma de pontos vai de 14 a 17 

• Classe lV – Famílias cuja soma de pontos vai de 18 a21 

• Classe V – Famílias cuja soma de pontos vai de 22 a 25 
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QUESTIONÁRIO 

I – DADOS DEMOGRAFICOS DOS ELEMENTOS DA FAMÍLIA ENTREVISTAR: 

 Idade Estado Civil Local de residência  Nível educacional Naturalidade 

Elemento referencia 
     

Conjugue 
     

Familiar Cuidador 
     

Filho/a   e/ou 

Genro/Nora 

     

outro familiar ou amigo  
     

 
 

 

II - DADOS DA FAMILIA A ENTREVISTAR: 

II - a) Estrutura familiar à data do acontecimento 

1 Nuclear   4 Reconstruída 
 

2 Nuclear incorporada   5 Mono parental 
 

3 Alargada   6 Unitária 
 

    7 Outra 
 

 

II - b) Ciclo familiar de Duvall 

 

I - Família sem filhos  

II - Filhos nascido há pouco  

III - Filhos em idade pré-escolar 30meses - 6anos  

IV - Filhos em idade escolar 6-13A 

V - Adolescentes 13-20A 

VI - Adulto jovem a sair de casa 

VII - Progenitores na meia-idade 

VIII - Progenitores 3ª idade 
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II – c) Condição Sócio Económica da família – considerada a do elemento c/maior pontuação 
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ENTREVISTA 

 

“Em algum momento da vossa vida falaram sobre o final da vida e da morte? 

Quando falaram? antes ou apenas depois de estar /saber da doença? 

Do que falaram? 

Se não falaram quais os motivos?” 

 

I - Comunicação do Diagnostico e Prognostico 

Como souberam da doença 

Quem transmitiu diagnóstico e prognóstico/deu a noticia? 

Como? Quando? A Quem? Ao Próprio? Outro? Quem? Porquê a essa pessoa e não outra, p.ex. Se disseram à 

filha e não à esposa e vice-versa  

Diagnóstico e prognóstico foram dados na mesma altura? 

Não? Quando foi transmitido prognostico? 

 

II - Comunicação Intra-familiar 

 O que se passou depois do/a familiar doente (ou o elemento da família) tomar conhecimento do 

diagnostico: 

a) Falou sobre o assunto? 

b) com quem falou só c/esposo/a? filhos? reuniu família? 

c) Falou de:  

 

i - Dos seus receios/medos? morrer? sofrer? Da dor? da dependência? perda de autonomia? De dar trabalho a 

outros? 

ii-  onde gostaria de ser cuidada/o – casa? hospital? outro e dos motivos para tal? 

iii – em relação a eventuais tratamentos - expressou algum desejo em relação à ENG? E em caso de 

tratamentos prolongados e dolorosos (p.ex. QT? RT?) o que aceitava ou não fazer - Se aceitava ser ou não 

ligado às máquinas? Se queria ou não ser reanimado? 

iv - onde gostaria de morrer? e dos seus motivos? 

V -  do funeral? Inumação? Local? como? roupa? cremação? 

vii - preocupações económicas/financeiras c/ futuro dos filhos? do esposo/a? 

viii - o que o/a entristecia 

ix – o que lhe daria prazer que acontecesse antes de morrer 

 

 Em caso negativo quais os principais motivos?  

E neste caso como se sentiu/ sentiram os familiares durante o período de doença até à morte? 
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LISTA DE SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS E SUA INTEGRAÇÃO NAS 

RESPECTIVAS CATEGORIAS  

 
PREOCUPAÇÕES 

PREOCUPAÇÕES MANIFESTADAS PELOS DOENTES 

LOCAL DE PARA SER CUIDADO EM FIM DE VIDA E MORTE 

F6 S12- doente preferia morrer em casa 

F7 S6- a doente manifestou vontade/desejo de morrer em casa 

F9 S2- O doente antes de adoecer falou sobre o seu desejo de morrer em casa em caso de doença grave e 
incurável  

F10 S14- A doente preferia manter-se em casa  

F14 S9- doente expressou vontade de falecer em casa 

F19 S12- doente manifestou desejo de falecer na sua casa 
 

CUIDADOS EM FIM-DE-VIDA 

F9 S3- doente preferia não ficar internado por tempo prolongado 

F9 S4- doente preferia qualidade de vida e não a vida prolongada 

F10 S15- doente quer receber a visita de amigos e familiares em casa  
 

ORGANIZAÇÃO DO FUNERAL 

F3 S2- o doente falou sobre o seu desejo em relação à realização do funeral 

F9 S5- o doente manifestou desejo de ser cremado e as cinzas deitadas ao mar 

F10 S17- doente organizou tudo o que dizia respeito ao seu próprio funeral  

F14 S10- falou sobre os seus desejos para funeral 

F15 S8- doente depois de saber da doença falou sobre os seus desejos em relação ao funeral  
 

REORGANIZAÇÃO DE PERTENCES 

F10 S20- o doente organizou e tentou preparar a família para a sua morte 

F10 S18- o doente tratou/ organizou tudo o que dizia respeito à casa 

F14 S8- A doente manifestou o seu receio e preocupação em relação ao futuro da filha e neto 
 

PARTILHA DE BENS 

F10 S19- o doente fez as partilhas da casa pelos filhos 

F6 S3- o doente estava preocupado com a herança dos seus bens 

F17 S14- o doente fala do seu desejo em relação à herança dos seus bens 
 

REVELAÇÃO DE SEGREDOS 

F17 S13- o doente revela aos filhos o segredo que compartilhava apenas com um dos filhos 
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SOBRECARGA A OUTROS 

F10 S13- a doente manifesta vontade de não querer sobrecarregar terceiras pessoas 

F10 S16- a doente receia que os filhos sofram por ela estar doente em casa 

F14 S7- a doente manifestou o seu receio e preocupação em relação ao futuro da filha e neto 

F15 S9- o doente manifestou preocupação em relação ao futuro da esposa  

F17 S12- o doente revela preocupação com sobrecarga de trabalho para a filha 

F19 S14- o doente revela preocupação com trabalho que ficará ao encargo da esposa 
 

DIFICULDADES EM LIDAR COM SITUAÇÃO 

F8 S11- DOENTE tem dificuldade em lidar com a separação do neto 

F8 S12- o internamento impede-o de estar com o neto 

 
 
 
PREOCUPAÇÕES MANIFESTADAS PELOS FAMILIARES 

DIFICULDADES EM LIDAR COM SITUAÇÃO DE DOENÇA E FIM-DE-VIDA 

F5 S14- … a filha optava por ignorar as queixas como se não as tivesse ouvido  

F8 S13- o neto tem dificuldade em lidar com a situação de doença grave do avô 
 

FALTA DE APOIO 

F5 S13- a filha não sabia como aliviar as queixas de dor da mãe 

F10 S26- os filhos têm dúvidas quanto ao modo de actuar 

F14 S13-…a filha sentiu necessidade de ter mais apoio para melhor poder ajudar a mãe 

F16 S10- o familiar queixa-se de falta de informação sobre a situação 

F17 S17-…o familiar queixa-se de falta de informação sobre o lidar com a situação  

F19 S16-…a esposa revela ter falta de apoio para cuidar em casa do doente em fim de vida 

F19 S17- o familiar revela falta de informação para lidar com a situação 

F20 S12- o filho revela sentimento de falta de apoio 
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SENTIMENTOS 

SENTIMENTOS DOS DOENTES 

MEDOS 

Dependência 

F10 S10- a doente falou do seu medo a dependência 

F17 S11- a doente apercebeu-se da sua dependência na realização das tarefas de casa 

Sofrimento 

F10 S12- a doente tinha medo de sofrer com a QT 

F10 S16- a doente receia que os filhos sofram por ela estar doente em casa 

F10 S23- os filhos recearam sofrer mais e fazer sofrer ao falar sobre a doença e a morte 

F5 S6- o doente recusou o tratamento de QT 

F5 S7- a doente receou fazer QT 

F5 S9- a doente viveu os últimos sete anos com sintomas não controlados 

Perda de Dignidade 

F10 S10- a doente falou do seu medo da perda de dignidade 

 

NEGAÇÃO 

F3 S 9 – o doente não aceita a situação de doença terminal 

F3 S11 – a esposa vê a reacção do doente como uma forma de protecção do sofrimento 

F15 S7 - a filha tem percepção de que o doente negava a doença 

F16 S7- a doente falou com a família sobre diagnóstico e de esperança de vida/cura 

F16 S8- doente revela sentimentos negativos em relação ao prognóstico 

 

CULPABILIZAÇÃO DE OUTRÉM 

F5 S10- a doente separou-se do marido e passou a viver em função dos filhos 

F5 S11- a filha da doente “pensa” que a mãe inconscientemente culpava o marido pela doença 
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SENTIMENTOS DOS FAMILIARES 

TRISTEZA, DESGOSTO, ANGUSTIA 

F3 12 – a esposa sentiu tristeza  
F4 S9 – o final de vida do doente /marido foi marcado pelo sentimento de angústia vivido pelo casal 
F6 S2 – o doente tinha desgosto por não ter herdeiros 
F8 S18 – a nora ficou triste por não ter visto o sogro uma última vez antes da sua morte 
F9 S10 - a esposa manifesta sentimento de tristeza por não se ter despedido do marido 
F11 S12- filha revela sentimento de tristeza ao ver o pai doente 
F14 S13- a filha sentiu tristeza e angustia por não saber como ajudar a mãe 
F17 S16 – familiar manifesta sentimento de tristeza 
F19 S19 – familiar manifesta sentimento de tristeza e angústia  
F20 S11 – familiar manifesta sentimento de tristeza e angústia  

 

IMPOTÊNCIA 

F9 S12 – se a esposa tivesse conhecido o prognóstico ter-se-ia despedido do marido  
F10 S29 – Sentimento de impotência por não terem conseguido fazer a vontade da mãe 
F16 S9 – familiar manifesta sentimento de desespero 
F19 S13 – a esposa revela Sentimento de impotência por não ter conseguido satisfazer a vontade de morrer em 
casa manifestada pelo marido  
F20 S12 – familiar manifesta sentimento de impotência 

 

REVOLTA 

F3 S13 – a esposa sentiu revolta….  
F 3 S14 – a esposa queixa se de o doente ter sido um mau marido… 
F5 S12 – a filha sentiu que a mãe foi abandonada por parte dos profissionais de saúde 
F5 S9 - A doente viveu os últimos sete anos com sintomas não controlados  
F9 S12 - Se a esposa tivesse conhecido o prognóstico ter-se-ia despedido do marido  
 

ARREPENDIMENTO 

F20 S14- filho revela sentimentos de “arrependimento” por não ter satisfeito desejo do pai 

 

MISSÃO CUMPRIDA 

F8 S20 – sentimento de missão cumprida 
F10 S24 – a filha apesar da doença e morte da mãe sente que teve tempo para prestar uma última homenagem 
à mãe 
F10 S28 – manifestação de sentimento de missão cumprida 
F15 S10 – manifestação de sentimento de missão cumprida 
F16 S11- familiar revela a relação de ajuda que manteve com a doente 
F16 S12- familiar revela que não ajudou mais ou melhor porque não sabia como 
F17 S19 familiar revela a que não ajudou mais ou melhor porque não sabia como 
F19 S15- familiar revela a que não ajudou mais ou melhor porque não sabia como 
 
SATISFAÇÃO COM CUIDADOS RECEBIDOS PELO DOENTE 

F10 S27- os filhos gostaram do modo como a mãe foi tratada no internamento, pois ficou sem sintomas e voltou 
a sorrir 
 

EVITAMENTO 

F19 S11- a esposa volta a mencionar a ideia de que falar sobre a doença aumenta o sofrimento 
F13 S9- os familiares são da opinião que ao não se falar sobre o final de vida e a morte se sofre menos 
F19 S8 - a esposa revela ideia de que falar sobre a doença aumenta o sofrimento 

 

ANEXO III 
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COMUNICAÇÃO 
PROFISSIONAIS COM A FAMÍLIA 

INICIATIVA DA COMUNICAÇÃO 

F3 S3 – médico quis falar com a esposa  

F3 S7 – o diagnóstico foi transmitido à esposa do doente a pedido/por vontade do médico 

F6 S5 – o médico comunicou o diagnóstico/má notícia à vizinha e neto 

F8 S2 – o médico falou sobre o diagnóstico com o filho  

F9 S7 – o médico comunicou o diagnóstico à esposa 

F13 S3 – o médico transmitiu o diagnóstico à nora 

F17 S2 – o médico transmitiu o diagnóstico e prognóstico a familiar do doente 

F20 S2 – o médico transmitiu diagnóstico à esposa do doente 
 

DESTINATÁRIO COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

F8 S3 - médico falou do diagnóstico /má notícia mas não abertamente ( – TIRO DE AVISO?) 

F8 S4 – médico falou sobre o diagnóstico ao filho mas não ao doente  

F8 S9 – médico falou sobre o diagnóstico mas não referiu qual era exactamente o diagnóstico 

F6 S6 – o diagnóstico/má notícia foi comunicado à vizinha 

F6 S7 - médico falou do diagnóstico /má notícia mas não abertamente 

F6 S10 – mais tarde no internamento o médico comunicou o diagnóstico /má notícia ao neto 

F6 S11 – mais uma vez o médico não falou abertamente do diagnóstico /má notícia  

F9 S7- médico falou com a esposa sobre o diagnóstico 

F13 S3 – o diagnóstico foi transmitido por telefone à nora do doente 

F20 S2 – o diagnóstico foi transmitido pelo médico à esposa do doente 
 

DESTINATÁRIO COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE 

F3 S4 – médico transmitiu simultaneamente o diagnóstico e prognóstico à esposa 
F3 S5 – o diagnóstico e prognóstico foram transmitidos em um só momento 
F3 S6 – não fez referência à sobrevida 
F17 S3 - o diagnóstico e prognóstico foram dados num mesmo momento 
F17 S4 - o médico não falou directamente de esperança de vida/sobrevida 
F17 S5 - o médico alertou para as complicações que iriam surgir 
F17 S6 - o médico alertou para a necessidade de terem que recorrer ao hospital  
F17 S7 - médico transmitiu o diagnóstico à nora da doente por decisão da família 

 

DESTINATÁRIO COMUNICAÇÃO DO PROGNÓSTICO 

F3 S6- não fez referência à sobrevida 
F6 S8- médico falou do diagnóstico mas não do prognóstico 
F7 S4- o médico comunicou o diagnóstico mas não fez referência à sobrevida 
F8 S7- o diagnóstico e o prognóstico foram dados em momentos diferentes   
F9 S8- médico não falou sobre o prognóstico com doente nem c esposa 
F11 S7- o médico não falou de esperança de vida/sobrevida 
F13 S3- o médico não falou do prognóstico 
F13 S5- à doente não foi dito nem o diagnóstico nem o prognóstico   
F13 S6- o prognóstico não foi dado 
F14 S3- diagnóstico e prognóstico foram dados em momentos distintos 
F14 S5- médico não falou de sobrevida 
F20 S4- o prognóstico só foi dado quando os filhos perguntaram 
F20 S5- o médico falou sobre sobrevida curta 
F20 S6- doente viveu muito além da sobrevida dada pelo médico 

 

ANEXO III 
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DESTINATÁRIO (A QUEM) 

F8 S5- médico falou sobre o prognóstico ao filho mas não ao doente 
F10 S3- médico transmitiu o prognóstico à doente  
F11 S4- o médico disse ao doente que já não havia nada a fazer 
F14 S4- médico falou com a doente sobre a evolução da doença 
F16 S5- o prognóstico e sobrevida comunicados a familiar da doente pelo médico após a cirurgia  
F8 S8- médico falou sobre o prognóstico ao filho mas não quis precisar tempo de sobrevida 
F10 S4- médico garantiu que a doente se curava 
F10 S5- quando surgiram metástases hepáticas médico comunicou doente e á irmã desta que o prognóstico era 
mau 
F10 S6- o médico não falou de esperança de vida ou tempo de sobrevida 
F10 S7- médico falou com a doente sobre a evolução da doença 
F11 S6- diagnóstico e prognóstico não foram dados simultaneamente 

 

METÁFORAS USADAS PELOS PROFISSIONAIS 

F5 S16- o médico usou uma metáfora para comunicar o diagnóstico à filha da doente:  F5 5- "…está muito feio…” 
“…confirmou que era mau…” 
F6 S9- o médico usou uma metáfora para comunicar o diagnóstico a vizinha: F6 4- “…uma grande mancha no 
pulmão…”   
F8 S21- o médico usou uma metáfora para comunicar o diagnóstico: F8 8 - “ (…) qualquer coisa que tenho que 
analisar melhor (…) ”;“ (…) que Confirmava o que suspeitava (…) ”. 
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ANEXO III 
 

 
PROFISSIONAIS COM O DOENTE 

INICIATIVA DA COMUNICAÇÃO 

F4 S2- o médico falou com doente e esposa a pedido/por vontade do médico 
F5 S2- o médico comunicou o diagnóstico à filha da doente 
F5 S4- o diagnóstico é dado à doente após a cirurgia  
F7 S2- o médico comunicou o diagnóstico  
F10 S2- médico transmitiu o diagnóstico e o prognóstico à doente na consulta 
F11 S2- médico transmitiu o diagnóstico ao doente na consulta  
F14 S2- o médico transmitiu o diagnóstico à doente na consulta  
F15 S2- médico transmitiu o diagnóstico e prognóstico ao doente 
F16 S2- o médico comunicou o diagnóstico à doente  
F19 S2- médico transmitiu o diagnóstico e prognóstico à esposa e ao doente 

 

COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

F5 S3- o médico comunicou o diagnóstico/má notícia à filha sem preparação prévia 
F7 S3- o diagnóstico /má notícia foi dado na consulta ao doente sem preparação prévia  
F7 S5- o médico comunicou o diagnóstico à doente e marido (atenção  a este foi dado à família e ao doente  
F11 S3- o diagnóstico foi dado ao doente na consulta 
F14 S3- o diagnóstico foi comunicado ao doente na consulta 
F16 S6- o diagnóstico foi dado à doente  

 

COMUNICAÇÃO DO PROGNÓSTICO 

F11 S4- o médico disse ao doente que já não havia nada a fazer 
F11 S6- diagnóstico e prognóstico não foram dados simultaneamente 
F11 S7- o médico não falou de esperança de vida/sobrevivência  
F14 S3- diagnóstico e prognóstico foram dados em momentos distintos  
14 S4 - o médico falou com a doente sobre a evolução da doença  
F14 S5 - o médico não falou de sobrevivência   
16 S5 - O prognóstico e sobrevida foram comunicados ao familiar da doente pelo médico após a cirurgia   

 

COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE 

F4 S3- o médico comunicou o diagnóstico e prognóstico ao casal durante o internamento   
F4 S4- o diagnóstico e prognóstico transmitidos ao doente sem preparação prévia 
F4 S5- o médico não fez referência à sobrevivência  
F10 S3- o diagnóstico e o prognóstico foram comunicados à doente na consulta  
F10 S4- médico garantiu à doente que se curava  
F10 S5- o médico comunicou à doente e à irmã a alteração prognóstico (mau prognóstico)  
F10 S6- o médico não falou de esperança de vida ou tempo de sobrevivência  
F10 S7 - médico falou com a doente sobre a evolução da doença   
F15 S3- o diagnóstico e prognóstico foram transmitidos ao doente e ao filho na consulta 
F15 S4- diagnóstico e prognóstico foram dados sem preparação prévia   
F15 S5 - diagnóstico e prognóstico foram dados num mesmo tempo  
F19 S3- o diagnóstico e prognóstico foram dados num só tempo à esposa 
F19 S4- o médico transmitiu esperança de cura 
F19 S5- o médico informa da evolução da doença  e mau prognóstico 
F19 S6- o médico deu o diagnóstico e prognóstico à esposa e posteriormente ao doente  
F19 S9-o médico não falou de esperança de vida/sobrevivência 

 

 15

Administrador
Underline



Comunicação na Família sobre o Final de Vida e a Morte 
_________________________________________________________________________________________________ 

ANEXO III 
  

FAMÍLIA COM O DOENTE E VICE-VERSA 

COMUNICAÇÃO ANTES D A DOENÇA 

Houve Comunicação ANTES DA DOENÇA 

F3 S1- antes da doença houve comunicação na família sobre o funeral 
F6 S1- Houve comunicação na família sobre…. antes da doença  ... 
F8 S1- o doente antes da doença falou sobre seu desejo após a morte 
F9 S1- houve comunicação sobre …. Antes da doença   
F9 S9- a comunicação na família sobre o fim…. limitava-se às questões práticas e finanças 
F16 S7- a doente falou com a família sobre diagnóstico e de esperança de vida/cura 
Não Houve Comunicação DEPOIS DA DOENÇA 

F3 S 8- não houve comunicação na família sobre… 
F4 S1- não há comunicação na família sobre... 
F5 S1- não há comunicação na família sobre... 
F9 S9- a comunicação na família sobre o fim…. Limitava-se Às questões práticas e finanças 
F10 S1- não houve comunicação sobre … 
F11 S1- não houve comunicação sobre … 
F13 S1- não houve comunicação sobre … 
F14 S1- não houve comunicação sobre … 
F15 S1- não houve comunicação sobre … 
F16 S1- não houve comunicação sobre 
F17 S1- não houve comunicação sobre … 
F19 S1- não houve comunicação sobre … 
F19 S7- não houve comunicação sobre a doença   
F20 S1- não houve comunicação sobre … 
F10 S21- houve comunicação de forma indirecta e não verbal 
F11S7- a filha menor apercebeu-se de que qualquer coisa se passava apesar de não falarem directamente com 
ela sobre a evolução da doença    
F20 S3- Ninguém disse directamente ao doente o diagnóstico 
F7 S1- não há comunicação na família sobre  
F7 S7- na família não se fala sobre… 
F6 S11- nunca falamos sobre a doença  ou sobre a morte 
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ANEXO III 
  

COMUNICAÇÃO DEPOIS D A DOENÇA 

Houve Comunicação depois da doença 

F5 S8- … apesar da comunicação existente entre doente, família e profissionais a doente recusou QT 
F6 S14- num dado momento o DOENTE falou indirectamente da sua doença 
F13 S4- a nora é que transmitiu o diagnóstico ao filho da doente 
F14 S6 a doente falou com a filha e marido quando soube  o diagnostico 
F14 S8- doente falou com o marido e a filha  
F16 S3- a má notícia foi dada pela doente à restante família 
F16 S7-…a doente falou com a família sobre diagnóstico e de esperança de vida - negação?? 

Não houve Comunicação depois da doença 
F4 S6- Após conhecimento do diagnóstico manteve-se o silêncio sobre a doença   
F3 S 10- o doente não queria falar sobre a doença…  
F7 S5- não houve comunicação sobre... a doença ou com a morte 
F8 S10- doente nunca soube O diagnóstico 
F10 S21- houve comunicação de forma indirecta e não verbal 
F11 S4- o doente foi quem transmitiu à esposa o que o médico lhe tinha dito 
F11 S8- doente apercebeu-se da evolução negativa da doença e fala com a filha menor 
F11 S9- DOENTE despede-se da filha 
F15 S6- doente apesar de saber o diagnóstico  e prognóstico   não falou com a família sobre .... 
F19 S7- não houve comunicação sobre a doença   
F15 S6- doente apesar de saber o diagnostico e prognóstico  não falou com a família sobre 

Houve Comunicação sobre o Prognóstico 
F10 S8 - a doente falou com a filha sobre a evolução da doença   
F11 S8 - doente apercebeu-se da evolução negativa da doença e fala com a filha menor 
F11 S9- doente despede-se da filha  
F16 S8- doente revela sentimentos em relação ao prognóstico da sua doença 
F19 S10-doente revela preocupação com futuro da esposa após a sua morte 
 

CONSPIRAÇÃO DO SILÊNCIO 

Houve Conspiração do Silêncio sobre o Diagnóstico 
F4 S7 - a esposa refere a utilização do silêncio como forma de evitar o sofrimento  
F6 S15 – a esposa não sabia se o marido estava ciente do diagnóstico da sua doença 
F6 S17A esposa admite existir como que um pacto de silêncio sobre o assunto  
F4 S8 – pacto de silêncio sobre a doença como fuga ao sofrimento 
F8 S16 – parece-lhes (à família) que não falando sobre a doença tudo é mais fácil… 
F14 S12 – não se fala por medo de sofrer 
F13 S6 à doente não foi dito nem o diagnostico nem o prognóstico   
 

METÁFORAS USADAS PELAS FAMILIAS 

F6 5- “…nascença ruim no pulmão…” 
 

TABUS NAS FAMÍLIAS 
F8 S17- a família aceita com dificuldade ideia da morte -- 
F17 S10- doença mortal e morte são assuntos Tabu dos quais não se fala 
F17 S15- o tema morte é assunto tabu do qual não se fala… adia-se  
F19 S18- não se fala morte é assunto tabu… adia-se  
F20 S8- o tema morte é assunto tabu do qual não se fala… adia-se 
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ANEXO III 
 
ATITUDES APÓS EXPERIÊNCIA VIVIDA 

MANUTENÇÃO DE ATITUDE 

Manutenção  Activa 

F3 S 14- … a esposa repetia “o modo de cuidar” 

F13 S10- a esposa repetiria “o modo de cuidar”  

F15 S11- a filha repetia “o modo de cuidar” 

F17 S18- repetia o modo de cuidar 

Manutenção  Passiva 

F3 S 15- … a esposa desconhece outras formas de cuidar  na doença 

F6 S16- No seu saber/entender pensa que estabeleceu uma relação de ajuda positiva 

F6 S17- após experiência vivida continua sem saber que mais poderia fazer para ajudar o marido 

F9 S10- a esposa após a experiência vivida não sabe se faria algo diferente 

F10 S25- os filhos não sabem se fariam algo diferente  

F11 S12- a filha não sabe se faria algo diferente 

F11 S13- a filha têm dúvidas quanto ao modo de actuar 

F13 S11- … a esposa desconhece outras formas de cuidar  na doença 

F16 S12- familiar revela que não ajudou mais ou melhor porque não sabia como  

F17 S19- familiar revela que não ajudou mais ou melhor porque não sabia como 

F19 S15- familiar revela a que não ajudou mais ou melhor porque não sabia como 
 

MUDANÇA DE ATITUDE 

F4 S10- mudança de pensamento/atitude em relação à comunicação intrafamiliar sobre a doença 

F5 S15- a filha diz que agora procuraria outras ajudas 

F9 S11- se a esposa tivesse conhecido o prognóstico teria agido de modo diferente  

F20 S14- filho revela “vontade” de actuar de modo diferente 
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ANEXO IV 
 
INDICADORES SÓCIO-ECONÓMICOS DE SILVES 

INE,  Anuário Estatístico, Algarve, 2006 
 

Quadro XIV 
População / Demografia  

  
Densidade 

populacional 
Taxa de 

crescimento 
efectivo 

Taxa de 
crescimento 

natural 

Índice de 
envelheciment

o 

Hab/km2 % % N.º 

Portugal 115,09 0,3% 0,03% 111,66 

Continente 113,64 0,3% 0,03% 114,21 

 Algarve 84,37 1,1% 0,06% 125,19 

Silves 52,39 0,9% -0,4% 175,23 

 
 
 

Quadro XV 
Taxa bruta de escolarização  

 Ensino 2.ário 

Portugal 99,5% 

Continente 99,4% 

Algarve 115,3% 

Silves 77,0% 

 
 
 

Quadro XVI 
Taxa bruta de escolarização - Silves  

Ensino 2.ário Ensino Básico Tx. de Concl. Ens. 2.ário 

77,0% 133,2% 64,8% 

 
Quadro XVII 

Mercado de trabalho 

Taxa de desemprego Ganho Médio Mensal - Total 
Total Feminina 15-24 anos HM   H M 

Portugal 7,7% 9,0% 16,3% 907,24 1003,01 776,19 

Continente 7,8% 9,1% 16,6% 909,17 1005,13 778,16 

 Algarve 8,9% 10,9% 16,9% 793,37 870,21 699,55 

Silves   746,67 802,30 669,10 
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ANEXO IV 
 

 
 

Quadro XVIII 
Protecção Social 

Valor médio anual das pensões 
Total Invalidez Velhice Sobrevivência 

Portugal 4.010,55 4.043,98 4.663,76 2.313,64 

Continente 4.032,35 4.043,49 4.684,91 2.322,69 

 Algarve 3.554,74 3.774,66 4.088,03 2.103,10 

Silves 3.390,12 3.695,54 3.880,35 1.998,39 

 
 
 

Quadro XIX 
Consumo de Energia 

Consumo de energia eléctrica por consumidor   (Milh. KWh) 
Total Doméstico Agricultura Indústria 

Portugal 7,62 2,56 5,93 126,99 

Continente 7,67 2,56 5,88 128,78 

 Algarve 5,65 2,64 7,82 35,46 

Silves 5,09 2,29 11,33 35,70 
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ANEXO V 
ESCALA DE READAPTAÇÃO SOCIAL DE HOLMES & RAHE,  
PARA UNIDADE DE CRISE 
 

A escala é constituída por um índice de 43 mudanças possíveis, atribuindo a cada 

uma um valor quanto à capacidade de provocar “stress” numa escala de 1 a 100. 

Para se avaliar, segundo esta escala, adiciona-se as pontuações atribuídas aos 

acontecimentos constantes da lista que tenham sido experienciados ao longo do 

ano passado pelo doente e ou família. 

Um total superior a 150 dá-lhe 50% de probabilidades de ter um problema de 

saúde num futuro próximo; se o total ultrapassar os 300, as probabilidades 

referidas serão de 90% - a menos que tome medidas eficazes contra o “stress”.  

 
ESCALA DE READAPTAÇÃO SOCIAL DE HOLMES & RAHE 

Nº Acontecimento Valor 
médio 

 Nº Acontecimento Valor 
médio 

1 Morte do cônjuge 100  23 Filho que abandona o lar 29 

2 Divórcio 73  24 Dificuldades c/ familiares do cônjuge 29 

3 Separação conjugal 65  25 Acentuado sucesso pessoal 29 

4 Saída da cadeia 63  26 Cônjuge que inicia ou termina um emprego 26 

5 Morte de um familiar próximo 63  27 Início ou fim de escolaridade 26 

6 Acidente ou doença grave 53  28 Mudança nas condições de vida 25 

7 Casamento 50  29 Alteração dos hábitos pessoais 24 

8 Despedimento 47  30 Problemas com o patrão 23 

9 Reconciliação conjugal 45  31 Mudança de condições ou horário de trabalho 20 

10 Reforma 45  32 Mudança de residência 20 

11 Doença grave de familiar 44  33 Mudança de escola 20 

12 Gravidez 40  34 Mudança de diversões 19 

13 Problemas sexuais 39  35 Mudança de actividade religiosa 19 

14 Aumento do agregado familiar 39  36 Mudança de actividades sociais 18 

15 Readaptação profissional 39  37 Contrair uma pequena dívida 17 

16 Mudança na situação económica 38  38 Mudança nos hábitos de sono 16 

17 Morte de um amigo íntimo 37  39 Mudança do nº de reuniões familiares 15 

18 Mudança do tipo de trabalho 36  40 Mudança dos hábitos alimentares 15 

19 Alteração nº discussões c/cônjuge 35  41 Férias 13 

20 Contrair um grande empréstimo 31  42 Natal 12 

21 Acabar de fazer um grande empréstimo 30  43 Pequenas transgressões à lei 11 

22 Mudanças de responsabilidades no trabalho 29     
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ANEXO VI 

TABELA, QUADRO E GRÁFICOS 
 

Tabela: P 
Adaptação da Escala de “Graffar” para variáveis ordinais simplificadas  

Descrição da categoria  Escala de “Graffar “ – Valor Valor Utilizado 

 CSE – Profissão 

Grandes comerciantes e industriais, Gestores de topo de grandes 
empresas, Admin. Pública e Profiss. Liberais classificados 

   5 – 9 1 

Médios industriais, comerciantes, agricultores, dirigentes 
intermédios, Admi. Públi. e Profiss. Liberais classificados 

  10 – 13 2 

Pequenos industriais e comerciantes, encarregados e operários 
qualificados 

  14 – 17 3 

Pequenos agricultores, operários semi-qualificados e 
escriturários 

  18 – 21 4 

Mão-de-obra indiferenciada   22 – 25 5 

Não classificado   0 6 

      CSE – Rendimentos 

Propriedades    5 – 9 1 

Altos vencimentos ou honorários   10 – 13 2 

Vencimentos certos   14 – 17 3 

Remunerações incertas   18 – 21 4 

Assistência   22 – 25 5 

Não classificado   0 6 

      CSE – Instrução 

Doutoramentos, Mestrados, Licenciaturas    5 – 9 1 

bacharelatos e Cursos Superiores   10 – 13 2 

Curso complementar ES e Curso Geral do ES   14 – 17 3 

Escolaridade obrigatória segundo a Idade   18 – 21 4 

Escolaridade obrigatória incompleta segundo a Idade   22 – 25 5 

Não classificado   0 6 
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ANEXO VI 
 

 
Quadro XX 

A Família em números – Portugal Continental 

Parâmetro 1960 1970 1981 1984 1991 2001 2006-07 

Dimensão média da família 3,74 3,59 3,36 -- 3,1 2,8 -- 

Taxa de natalidade (%) 23,9 19,7 15,1 14,3 -- -- 9,7 

Taxa de nupcialidade (%) 7,8 8,4 7,3 6,9 -- -- 4,4 

Nados-vivos  fora do casamento  (%) -- 7,2 9,7 11,8 15,6 23,9 33,6 

Famílias com 1 elemento (%) 11,06 10,13 13,07 -- -- 16 -- 

Famílias com 7 ou mais elementos (%) 9,27 8,61 5,2 -- 3 -- -- 

Número de divórcios 721 1.505 5.291 6.445 -- 19.199 23.339 

N.º de divorciados que se casam de novo 802 765 5.583 -- -- 7.651 -- 

 
 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 1. 
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ANEXO VI 
 

 
GRÁFICO 2. 

 
 

 
GRÁFICO 3. 

 

 


