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“Pode clamar por repouso, paz e dignidade, mas recebe em troca 

infusões, transfusões, coração artificial ou uma traqueostomia, se 

necessário. Pode desejar que alguém pare por um instante para 

fazer só uma pergunta, mas o que vê é uma dúzia de pessoas 

olhando um relógio, todas muito preocupadas com as batidas de 

seu coração, com seu pulso, com o eletrocardiograma, com o 

funcionamento dos pulmões, com as secreções ou excreções, 

mas não com o ser humano que há nele.”  

  (Elisabeth Kübler-Ross, 1969) 
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RESUMO 

 

Introdução: Historicamente, os esforços para melhorar os cuidados em pessoas com 

doença ameaçadora de vida têm-se concentrado principalmente em doentes oncológicos, 

apesar dos doentes com insuficiência ou falência de órgão, como é o caso das pessoas 

com Insuficiência Renal Crónica (IRC) em estádio avançado, apresentarem necessidades 

semelhantes e complexas, o que poderá condicionar o sentido de dignidade. 

Objetivos: Analisar o sentido de dignidade da pessoa com IRC em estádio avançado, em 

função de variáveis sociodemográficas e clínicas.   

Metodologia: Estudo de natureza quantitativa, exploratória e transversal. A amostra foi 

constituída por 75 pessoas adultas (idade ≥ 18 anos) com o diagnóstico médico de IRC, 

em programa de hemodiálise, em duas Unidades de Referência no cuidado a doentes 

renais na região do Porto, uma do sector público e outra do sector privado. O método de 

amostragem foi não probabilístico, do tipo consecutivo ou sequencial. Como instrumento 

de recolha de dados utilizou-se um questionário com perguntas de caráter 

sociodemográfico e clínico, e a versão portuguesa da Escala de Dignidade do Doente 

Paliativo (The Pacient Dignity Inventory), adaptado por Gonçalves (2009). Para a análise 

estatística foi usado o software IBM SPSS®, versão 21.0 para Windows.  

Resultados: A frequência média de problemas relacionados a dignidade foi de 8,12 (DP 

= 0,79, amplitude = 0-24). O item da escala considerado mais problemático pelos 

participantes foi sobre sentir incerteza quanto à doença e tratamento (52%), relacionado 

a dimensão Presença de Sintomas. Os resultados apontaram associações significativas 

entre “sentir sofrimento físico” e a idade (χ2= 4,92; p = 0,03), e entre a escolaridade e 

preocupar-se que a vida espiritual não faça sentido (χ2= 5,69; p = 0,02)  e sentir-se um 

fardo para os outros (χ2= 5,65; p = 0,02). 

Conclusões: As pessoas com IRC vivenciam problemas relacionados com a manutenção 

do senso de dignidade, assim como doentes com outras doenças ameaçadoras de vida, 

pelo que os Cuidados Paliativos assumem um papel imprescindível nos cuidados 

prestados para reduzir ao máximo a dor e o sofrimento da progressão da doença.  

 

Palavras-chave: cuidados paliativos; dignidade humana; insuficiência renal crónica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Historically, efforts to improve care in people with life-threatening disease 

have focused mainly on cancer patients, despite patients with organ failure, as is the case 

for people with Chronic Renal Failure (CRF) in advanced stage, present similar and 

complex needs, which also may condition the sense of dignity. 

Objectives: To analyze the sense of dignity of people with CRF at an advanced stage, 

according to sociodemographic and clinical variables. 

Methodology: Quantitative, exploratory and cross-sectional study. The sample consisted 

of 75 adults (age ≥ 18 years) with a medical diagnosis of CRF, on a hemodialysis program, 

in two Centers of Reference in the care of renal patients in the Porto region, one from 

public sector and another from private sector. The sampling method was non-

probabilistic, consecutive or sequential. As a data collection instrument, a questionnaire 

was used with questions of a sociodemographic and clinical nature, and the Portuguese 

version of The Pacient Dignity Inventory, adapted by Gonçalves (2009). For statistical 

analysis, IBM SPSS® software, version 21.0 for Windows, was used. 

Results: The average frequency of problems related to dignity was 8.12 (SD = 0.79, range 

= 0-24). The scale item considered most problematic by the participants was about feeling 

uncertainty concerning the disease and treatment (52%), related to the Presence of 

Symptoms dimension. The results showed significant associations between "feeling 

physical suffering" and age (χ2 = 4.92; p = 0.03), and between level of education and 

worrying that spiritual life does not make sense (χ2 = 5.69; p = 0.02) and feel yourself a 

burden to others people (χ2 = 5.65; p = 0.02). 

Conclusions: People with CRF experience problems related to maintaining a sense of 

dignity, as well as patients with other life-threatening diseases, so Palliative Care plays 

an essential role in the provided care to reduce as much as possible pain and suffering of 

disease progression. 

Keywords: chronic renal failure; human dignity; palliative care. 
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INTRODUÇÃO 

 

A expansão do modelo biopsicossocial de cuidados à saúde tem ganho força, como 

explana Hartogh (2017) ao referir que o alívio do sofrimento não se limita só à dimensão 

física, mas transcende ao cuidado psicológico, espiritual, familiar e social, destacando por 

sua vez o papel indispensável dos Cuidados Paliativos que preconizam o respeito integral 

do cuidado e da dignidade humana. Pessini (2016) reforça que o sofrimento é uma 

experiência humana profundamente complexa, que infelizmente ainda é reduzido a um 

simples fenómeno físico, que pode ser facilmente identificado, controlado e dominado 

por meios técnicos, contrastando com o dever ético de cuidar da dor, do sofrimento 

humano e com a valorização do paradigma do cuidar para além do curar. Söderman et al., 

(2020) ressalta à medida que a população, em geral, vive mais tempo, torna-se necessário 

proporcionar cuidados que mantenham a dignidade humana, especialmente daquelas que 

tenham necessidades paliativas. 

A este propósito, Currow et al. (2020) e Öhlén et al., (2017) defendem que os 

Cuidados Paliativos sustentam a sua prática em princípios e valores que defendem a 

dignidade da pessoa e da vida humana, em detrimento de uma cultura centrada na doença. 

Estes princípios e valores, estão bem presentes nas diversas dimensões do cuidar, a 

começar pela comunicação, pilar fundamental. A título de exemplo, utiliza-se o conceito 

de doença ameaçadora de vida em vez de terminal, preferindo-se também os conceitos de  

possibilidade (ou não) de tratamento modificador da doença, em vez de impossibilidade 

de cura, retirando-se assim a ideia de que “não há mais nada a ser feito” e incentivando o 

cuidado centralizado na pessoa desde o diagnóstico. 

Diante disso, os Cuidados Paliativos podem apresentar vários benefícios e 

resultados na assistência a pessoas com doenças crónicas oncológicas e não oncológicas 

avançadas (Tassinari et al., 2016), de que são exemplo as diversas patologias por 

insuficiência avançada de órgãos, como é o caso da Insuficiência Renal Crónica (IRC).   

O número de pessoas com IRC em Terapia de Substituição Renal (TSR), nas 

últimas décadas, tem crescido consideravelmente. De acordo com Liyanage et al. (2015),  

em 2010 a quantidade de pessoas em diálise em todo o mundo era superior a 2 milhões, 

sendo que os dados projetados previssem um aumento significativo, para mais de 5 

milhões, até 2030. O crescimento previsto na prevalência da doença renal em estádio 
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avançado, segundo estes investigadores, deve-se particularmente ao desenvolvimento de 

técnicas e melhoria substancial dos cuidados prestados a esta população, de forma a ser 

mais efetiva e humanizada. 

Com esse crescimento cada vez mais tangível globalmente, emergem algumas 

preocupações relacionadas com o cuidar da pessoa com IRC. Hoje reconhece-se que um 

componente essencial para os cuidados de diálise são a identificação e o alcance de metas 

primordialmente centradas na pessoa. Segundo Chan et al. (2019), isso poderá exigir o 

envolvimento de todos aqueles que interagem na rede de cuidados,  e, ainda, alinhamento 

de metas e incentivos entre doentes, cuidadores e prestadores de serviços de saúde, 

incluindo gestores, financiadores ou, até, fornecedores. 

O interesse para proporcionar às pessoas com alguma doença ameaçadora de vida 

um cuidado centrado nos mesmos, tem levado os investigadores a, progressivamente, 

desenvolverem vários estudos nacionais e internacionais, explorando assuntos sobre 

dignidade nos cuidados em fim de vida e sobre o significado de morrer com dignidade 

(Johnston et al., 2017; Zanatta et al., 2020; Chochinov et al., 2008; Chochinov, 2002, 

2007; Chochinov et al., 2002; Julião et al., 2018; Sulmasy, 1994; Turner et al., 1996). A 

maior parte destes estudos tem como amostra principal pessoas com doenças oncológicas, 

revelando assim uma lacuna substancial nos estudos com pessoas que não apresentam 

doenças oncológicas, e mais especificamente, em pessoas com doenças crónicas, 

insuficiência de órgão, degenerativas, entre outras.  

A dignidade em saúde é, portanto, uma questão proeminente na contemporaneidade 

do quotidiano clínico (Cunha et al., 2017). O que define dignidade para cada pessoa, sã 

ou doente, e sua família é único e deve ser considerado pelos profissionais de saúde para 

fornecer um atendimento mais abrangente e empático possível, particularmente no final 

da vida (Chochinov, 2002).  

Apesar disso, é importante referir que doentes e profissionais de saúde podem ter 

objetivos divergentes e, às vezes, conflitantes para o tratamento em diálise, com médicos 

focados em resultados como indicadores de mortalidade e/ou marcadores bioquímicos e 

doentes focados no seu bem-estar e estilo de vida (Chan et al., 2019). Portanto, pensar na 

dignidade da pessoa cuidada, oferecer um atendimento centrado nas suas necessidades, 

considerar as suas preferencias e tomadas de decisão, direcionam o profissional de saúde 

a perceber a necessidade de estabelecer uma prática multifacetada, que valorize o bem-

estar da pessoa (Öhlén et al., 2017).  
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Os estudos realizados até ao presente sobre o assunto, trouxeram contributos 

importantes acerca da percepção que os doentes, nomeadamente aqueles que enfrentam 

doenças ameaçadoras de vida, têm sobre o seu sentido de dignidade. Assim, conhecer a 

forma como as pessoas com IRC, em Portugal, têm sentido e percebido a sua própria 

dignidade, culmina na perspectiva desafiadora de reconhecer a dignidade como um bem 

intrínseco a todos os seres humanos, independentemente da condição actual de saúde. 

Nesse sentido, e para favorecer o fortalecimento desta temática no panorama 

científico, considerou-se como objetivo principal do estudo, analisar o sentido de 

dignidade da pessoa com IRC em estádio avançado, em função de variáveis 

sociodemográficas e clínicas.  

Para atingir o propósito do estudo, o projeto de investigação foi analisado e 

aprovado por uma Comissão de Ética independente e, ainda, pelos respectivos Conselhos 

de Administração das instituições onde os dados foram recolhidos. Após as adequadas 

permissões éticas, realizou-se um estudo quantitativo, exploratório e transversal, com 

uma amostra final de 75 participantes, recrutados em duas instituições de saúde da cidade 

do Porto, do sector público e privado. 

Como instrumento de recolha de dados utilizou-se um questionário com perguntas 

de caráter sociodemográfico e clínico, e a versão portuguesa da Escala de Dignidade do 

Doente Paliativo (The Pacient Dignity Inventory, doravante designado por PDI), adaptado 

para a população portuguesa por Gonçalves (2009). Para a análise estatística foi usado o 

software IBM SPSS®, versão 21.0 para Windows.  

Assim, o presente estudo está organizado em cinco capítulos. Nos primeiros 

capítulos são abordados o enquadramento teórico em que a investigação foi baseada, 

tendo subjacente os conceitos de Cuidados Paliativos, particularidades na IRC e, ainda, 

compreender o conceito de dignidade humana e os desafios associados a prática dos 

Cuidados Paliativos centrados na dignidade. O terceiro capítulo refere-se ao 

estabelecimento das diretrizes metodológicas. Posteriormente, no quarto e quinto capítulo 

são apresentados os resultados e a discussão, respectivamente. Para concluir, são expostas 

as considerações finais sobre o estudo, apontando as limitações achadas e recomendações 

para futuras investigações.    
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1. CUIDADOS PALIATIVOS  

 

Diante do progresso e desenvolvimento das sociedades contemporâneas, 

principalmente a existência de várias concepções do fenómeno da morte e o 

reconhecimento da existência de limites à intervenção médica, emergiu uma nova 

abordagem da doença terminal, ou seja, surgiu o conceito e prática de Cuidados Paliativos 

com um imperativo das políticas de saúde (Nunes, 2016).   

A palavra “paliativo” deriva-se do termo latino pallium, que significa manto (Sena, 

2016). Esta terminologia evidencia a principal essência desta filosofia: de proteção, 

abrigo, cobertura, na pretensão de melhorar a qualidade de vida de pessoas que enfrentam 

uma doença ameaçadora de vida, seja diante da possibilidade ou não de tratamento 

modificador da doença, priorizando sempre a preservação da dignidade humana e o alívio 

dos sintomas, da dor e do sofrimento.  

Na propagação da filosofia dos Cuidados Paliativos destaca-se, na década de 60, no 

Reino Unido, a enfermeira, assistente social e médica, Cicely Saunders, responsável por 

transmitir uma nova forma de cuidado e por abordar pela primeira vez o termo “dor total”, 

permitindo a inclusão de problemas múltiplos a nível psicossocial e espiritual. Assim, 

nesta perspectiva holística, o alívio do dor e do sofrimento e o conforto assumiram a 

mesma importância que o diagnóstico e a cura (Miccinesi et al., 2020; Saga et al., 2018; 

Alvarenga, 2018).  

O trabalho de Saunders é considerado um marco no avanço dos Cuidados 

Paliativos, graças à eficácia do cuidado regular da dor e ao reconhecimento da “dor total” 

dos doentes, e dessa maneira, tem contribuído potencialmente até hoje na otimização de 

uma visão holística e efetiva dos Cuidados Paliativos (Miccinesi et al., 2020). 

Atualmente, e segundo a nova definição proposta pela Lei de Bases dos Cuidados 

Paliativos, entende-se por Cuidados Paliativos como “cuidados ativos, coordenados e 

globais, prestados por unidades e equipas específicas, em internamento ou no domicílio, 

a doentes em situação em sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, em fase 

avançada e progressiva, assim como às suas famílias, com o principal objetivo de 

promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, através da prevenção e alívio do 

sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, com base na identificação precoce e do 
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tratamento rigoroso da dor e outros problemas físicos, mas também psicossociais e 

espirituais” (Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, 2012, p.5119).  

Muitas vezes, os Cuidados Paliativos são adiados até que cheguem os últimos dias 

e semanas de vida, apesar de a doença já estar em fase avançada e os tratamentos focados 

na doença não serem eficazes. Contudo, adiar os Cuidados Paliativos representam uma 

oportunidade perdida de fazer mais e melhor pelos doentes, famílias e serviços de saúde 

(Murray et al., 2017). 

Atualmente é reconhecida a necessidade do desenvolvimento de modelos de 

prestação em Cuidados Paliativos, incluindo a identificação precoce de doentes com 

necessidades paliativas e que adotem a integração dos Cuidados Paliativos 

antecipadamente no plano de cuidados e durante toda a trajectória da doença, 

considerando que os doentes e suas famílias, apresentam cada vez mais necessidades 

variadas e complexas (Chidiac, 2018; Hui et al., 2018; Pidgeon et al., 2018; Kaasa et al., 

2017; Robinson et al., 2017).  

Assim, e no contexto português, existem hoje diversas formas de organização dos 

serviços e equipas de Cuidados Paliativos que, sucintamente, estão estruturados sob a 

forma de Unidade de Cuidados Paliativos, Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos, Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos 

(Observatório Português dos Cuidados Paliativos, 2019; Comissão Nacional de Cuidados 

Paliativos, 2016;  Arechavaleta et al., 2009; Kaasa et al., 2017; Quill & Abernethy, 2013; 

Radbruch & Payne, 2009; Siouta et al., 2016).  

Além destas formas de organização, os Cuidados Paliativos assentam hoje a sua 

prática em modelos de cuidados que acompanham a pessoa ao longo da trajectória de 

doença, idealmente tão precocemente quanto possível e, sempre que possível, em estrita 

integração com a chamada medicina curativa. Destes modelos integrados de cuidados 

salienta-se o cuidado à família, acompanhando-a após o luto. Estes modelos de prestação 

de Cuidados Paliativos segundo Arechavaleta et al., (2009)  e a  Comissão Nacional de 

Cuidados Paliativos (2016), contribuem para atender com mais qualidade os doentes e 

seus familiares, uma vez que há uma grande variabilidade das necessidades de cada 

pessoa, núcleo familiar e região de residência, o que se reflete na forma da prestação de 

cuidados a estes doentes. 
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Neste sentido, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, impulsionou através do 

Despacho n.º 14311-A/2016 a construção de um modelo colaborativo e integrado, 

possibilitando a intervenção das equipas de Cuidados Paliativos nas três vertentes de 

cuidados de saúde em Portugal, nomeadamente, Cuidados de Saúde Primários, Cuidados 

de Saúde Hospitalares e os Cuidados de Saúde Integrados, configurando assim uma maior 

funcionalidade na rede, garantindo um acesso facilitado, rápido e flexível aos Cuidados 

Paliativos.  

Quanto à concretização de serviços de Cuidados Paliativos integrados e 

coordenados, Stevens & Milliga (2019)  afirmam que a assistência paliativa de alta 

qualidade depende de uma abordagem integrada à prestação de serviços, fornecida por 

serviços de saúde e assistência social em conjunto. No entanto, a integração destes 

serviços e os modelos de prestação de cuidados diferem consideravelmente em cada país 

em termos de responsabilidades orçamentais e de função, o que pode ser limitante para 

profissionais e doentes, nomeadamente na determinação do serviço mais adequado para 

responder às necessidades da pessoa (Stevens & Milliga, 2019). 

De forma a atender estas necessidades individuais e desejos dos doentes, seja em 

relação ao lugar em que preferem que lhes sejam prestados os cuidados ou o lugar em que 

preferem morrer, é imprescindível abranger os diferentes modelos de prestação de 

Cuidados Paliativos (Radbruch & Payne, 2009; Zanatta et al., 2020). Em qualquer 

contexto onde sejam prestados os cuidados, seja no hospital, em casa ou em instituições 

de longa permanência, devem existir profissionais capacitados para prestar Cuidados 

Paliativos de qualidade, permitindo um alcance genuíno às necessidades dos doentes e 

dos familiares, como por exemplo, o controlo sintomático e dentre outros vários objetivos 

desafiadores encontrados meio a esta realidade (Capelas, 2009; Pereira & Banhato, 2019). 

Por este motivo, os Cuidados Paliativos têm um cariz predominantemente colaborativo 

(Pereira, 2018), e focado nas necessidades reais e inadiáveis do indivíduo. 

Face ao exposto, a implementação precoce dos Cuidados Paliativos, desde o 

começo do tratamento curativo, é recomendável, assim como aponta o actual modelo 

colaborativo (Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, 2016; Hui et al., 2018). A 

prática de implementação precoce, pode proporcionar quer ao doente, quer aos seus 

familiares, vínculo com os profissionais de saúde responsáveis e, no percurso que a 

doença evolui e o tratamento curativo não apresenta mais eficácia em estabilizá-la ou 

modificá-la, os Cuidados Paliativos podem continuar sendo  necessários até que se 
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demonstrem como exclusivos, ou não, em virtude do panorama de impossibilidade de 

cura  (Hui et al., 2018; Kaasa et al., 2017; Lanken et al., 2008; Maciel, 2008). 

Em conformidade, alguns autores afirmam que o modelo colaborativo preconiza a 

ação fundamental dos Cuidados Paliativos desde o início do diagnóstico, e com o passar 

do tempo o foco e os objetivos dos cuidados podem gradualmente se deslocar da ênfase 

em tratamentos modificadores da doença até aos cuidados exclusivamente paliativos 

(Kaasa et al., 2017; OhioHealth, 2015; Siouta et al., 2016). Deste modo, a integração 

precoce dos Cuidados Paliativos, poderão trazer claros benefícios para o doente e família 

(Chidiac, 2018; Kendall et al., 2015).  

Estes cuidados são prestados, idealmente, por uma equipa interdisciplinar, e de 

acordo com a Portaria 340/2015, que regulamenta algumas bases da lei 52/2012, define 

que as equipas devem integrar profissionais de medicina, enfermagem, psicologia e 

serviço social, acrescentando que devem “integrar outros profissionais sempre que a 

complexidade dos cuidados prestados o justifique”, incluindo assim o capelão, terapeutas 

ocupacionais, nutricionistas, musicoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas da fala, entre 

outros.  

Em Cuidados Paliativos, trabalhar em equipas interdisciplinares é, portanto, um 

imperativo, levando em consideração que é uma abordagem holística que atende não só 

as necessidades físicas, mas psicológicas, ocupacionais e espirituais dos doentes e dos 

seus familiares. Segundo Swami & Case (2018), alguns oncologistas aparentam sentir-se 

capazes de fornecer Cuidados Paliativos para os seus doentes e, neste sentido, eles podem 

alcançar êxito na gestão de sintomas médicos; contudo, importa reiterar que os 

verdadeiros Cuidados Paliativos vão para além do sofrimento físico concentrando-se em 

vários aspectos do cuidado, nomeadamente na dignidade da pessoa e na  promoção da sua 

qualidade de vida e conforto.  

Portanto, considerando uma óptica não necessariamente curativa e mais centrada 

na dignidade e qualidade de vida, compreendendo a pessoa como um sujeito, um ser 

biográfico, ativo, com direito a informação e autonomia plena para as suas decisões, os 

Cuidados Paliativos transcendem o entendimento da morte como algo imprevisto, 

abrupto, chocante e extraordinário, e  possibilitam percebê-la e aceitá-la como um evento 

natural e como algo já esperado diante de uma doença ameaçadora de vida, mas 

salientando sempre a vida que ainda pode ser vivida (Banjar, 2017; Komenská, 2018). 
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1.1 Cuidados Paliativos na pessoa com doença por insuficiência de órgãos em estádio 

avançado  

 

Historicamente, os esforços para melhorar os cuidados no fim da vida e/ou em 

pessoas com doença ameaçadora de vida têm-se concentrado principalmente em doentes 

com cancro (Wachterman et al., 2016), apesar dos doentes com insuficiência ou falência 

de órgão, como é o caso das pessoas com IRC, apresentarem níveis semelhantes de fadiga, 

depressão, dor e ansiedade, e muitas vezes terem pior qualidade de vida, o que poderá 

condicionar o sentido de dignidade (Morton et al., 2016). 

Infelizmente, os Cuidados Paliativos ainda são frequentemente associados a 

cuidados a pessoas que sofrem de doença oncológica em estádio terminal, fazendo com 

que estes doentes fiquem mais propensos a recebê-los do que aqueles com outras 

patologias (British Medical Association, 2016; Murray et al., 2017). Além disso, as 

pessoas com doenças não oncológicas têm, também, menos acesso a Cuidados Paliativos, 

apesar da carga de sintomas e as necessidades de Cuidados Paliativos serem semelhantes 

às dos doentes oncológicos (Murray et al., 2017). 

Entretanto, os Cuidados Paliativos não se dedicam apenas as pessoas com cancro, 

mas, em sentido amplo, a todos os doentes com uma doença ameaçadora de vida, 

independentemente da faixa etária e tipo de patologia, buscando-se o conforto, o controlo 

dos sintomas, o bem-estar psicológico e espiritual e, especialmente, a conservação da 

dignidade humana. 

Na realidade, os Cuidados Paliativos são reconhecidos pela Organização Mundial 

da Saúde, desde os anos 90, como parte integrante da luta contra o cancro (Gonçalves, 

2008). Hoje esses cuidados estendem-se a um grupo heterogéneo de patologias como 

SIDA, insuficiência renal, hepática, cardíaca, pulmonar, doenças crónicas, doenças 

neurológicas e geriátricas (Araújo et al., 2017; Nunes, 2016).  

Isso resulta das diversas transformações no mundo da saúde nesses últimos anos. O 

avanço da medicina e dos recursos tecnológicos e científicos, assim como o aumento da 

longevidade humana, foram acompanhados de novos factores de risco, compreendendo 

novos estilos de vida, menos favoráveis à saúde e impulsionadores do aumento da 

prevalência de doenças crónicas.  
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Com os padrões de mortalidade no mundo ocidental alterados ao longo dos anos, 

morre-se cada vez menos de forma súbita ou devido a um problema específico e, segundo 

Martins (2018), cada vez se alarga mais a janela temporal associada ao processo de 

morrer, o que traz um novo conjunto de desafios. A morte súbita, que antes costumava 

ser a principal causa de morte, tornou-se menos recorrente, e, nesse processo, a morte 

surge com multicausalidade, frequentemente fruto de vários factores, em que se conjugam 

as doenças crónicas e progressivas como insuficiência renal, cardíaca, pulmonar, cancro, 

diabetes, demência, entre muitas outras (Hofstede, 2016; Lynn & Adamson, 2003; 

Murray, 2005). 

Dentre estes, destacam-se os doentes com falência de órgão em geral, e 

insuficiência renal em particular, que têm segundo Wentlandt et al. (2017), acesso 

reduzido a Cuidados Paliativos especializados e o seu encaminhamento, quando acontece, 

tende a surgir na fase final da trajectória da doença. Alguns obstáculos que contribuem 

para a pobre referenciação destes doentes, incluem a trajectória da doença de falência dos 

órgãos e seu curso imprevisível, concepções equivocadas de Cuidados Paliativos entre os 

doentes, familiares e profissionais e a falta de planeamento antecipado e discussões sobre 

a preferência de cuidados (Ziehm et al., 2016).   

Assim, a evidência científica sustenta que os doentes que sofrem de condições 

crónicas, como é o caso dos doentes com IRC, tendem a ser “subatendidos” pelos 

Cuidados Paliativos (Morton et al., 2016; Chochinov et al., 2016). A este propósito, 

Branco (2018) ratifica esta ideia afirmando que a IRC pode tornar-se sintomática apenas 

em fase muito tardia, o que a leva a ser conhecida como um verdadeiro inimigo silencioso, 

sendo por esta razão um problema difícil de aceitar e de ser reconhecida pelo próprio 

doente. Além de tudo, a IRC de estádio avançado associa-se a uma elevada carga 

sintomática, semelhante à dos doentes oncológicos mesmo em TSR, que resulta por fim 

no acesso reduzido destes doentes aos Cuidados Paliativos e, inclusive, no 

reconhecimento de muitos doentes que teriam decidido não iniciar a TSR se conhecessem 

o seu percurso.  

A este propósito Chochinov et al. (2016), ressaltam que as pessoas nestas condições 

tendem a ter menos certeza prognóstica, embora a combinação de incerteza com negação 

possa reduzir a aplicação de abordagens paliativas à medida que se aproximam da morte. 
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Assim sendo, é inegável a valorização dos Cuidados Paliativos direcionados à 

pessoa que sofre de uma doença por insuficiência avançada de órgão sendo, de igual modo 

primordial reconhecer o elevado número de doentes que reúnem estas necessidades 

atualmente, e capacitar os profissionais de saúde que os tratam para desenvolver 

estratégias clínicas e prestar cuidados mais eficientes e humanizados, não dirigidos à cura 

(Araújo, 2017; Coelho et al., 2014). 

No caso das insuficiências de órgão, a evidência sustenta que o sofrimento não é 

menor que o  dos doentes oncológicos, e é possível constatar que, independentemente do 

órgão lesado, a carga de sintomas, apenas um dos aspetos do sofrimento dos doentes, é 

relevante (Araújo et al., 2017). Hofstede et al.,(2016) sustentam esse pensamento ao 

reconhecer que pelo facto dos Cuidados Paliativos modernos terem tido as suas raízes nos 

cuidados para doentes oncológicos, ainda hoje esses cuidados geralmente ocorrem com 

mais frequência nestes doentes do que com os que tem outras doenças. No entanto, os 

doentes com condições não oncológicas também podem experimentar problemas físicos, 

psicossociais e espirituais no fim da vida, e os Cuidados Paliativos também devem ser 

dirigidos a estes, sobretudo se tivermos em consideração as novas definições, que propõe 

Cuidados Paliativos centrados nas necessidades e complexidade, ao invés da doença e do 

prognóstico de vida. Do mesmo modo, Almeida & Palmeira (2018) enfatizam que as 

pessoas com IRC, podem conviver com o sofrimento psíquico desde o processo de 

descoberta da doença, pois interrompem a rotina que tinham com independência e 

autonomia, defrontando-se com um novo modo de viver, que exige novas maneiras de 

adaptação para continuar a vida. Portanto, reconhece-se que o sofrimento psíquico pode 

surgir desde o impacto do diagnóstico, quando o doente passa a saber do facto de que a 

doença o acompanhará até os últimos dias de vida e que o tratamento que pode ser 

invasivo, doloroso e provocar muitas mudanças no estilo de vida habitual. Além disso, 

estes mesmos autores (2018) reiteram que o sofrimento psíquico da pessoa com IRC pode 

ser sentido e significado de várias maneiras por cada indivíduo, sendo através de indícios 

brandos como a insónia e fadiga, ou até através de alguma doença psíquica, como por 

exemplo a depressão e o stress.  

À luz deste tema, Santana et al., (2018)  referem que a condição crónica estabelece 

uma rotina permeada pela dor, limitações, restrições ou ausência de autonomia que resulta 

em uma baixa autoimagem e autoestima. Acrescenta-se isso ao medo, principalmente do 

isolamento social e da morte.  
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Estar atento a essas necessidades e oferecer um cuidado de qualidade às pessoas 

que convivem com doenças que ameaçam a continuidade da vida é uma prioridade 

mundial. Uma compreensão com detalhes acerca das várias experiências de pessoas 

enfrentando seus diagnósticos com diferentes condições, assim como de seus familiares 

pode ajudar a equipa de saúde e gestores a prestarem e projetarem cuidados dignos e mais 

centrados na pessoa (Kendall et al., 2015).  

À vista disso, a evidência científica tem, sobretudo, descrito três trajectórias típicas 

para pessoas com doença crónica progressiva como o cancro, falência de órgãos e idosos 

com demência, que tem sido amplamente discutida e aceite no meio científico (Figura 

1). Estas diferentes trajectórias podem ser essenciais para refletir e abordar as distintas 

necessidades e experiências dos doentes (Hofstede et al., 2016; Kendall et al., 2015; 

Lynn&Adamson, 2003; Murray et al., 2005). 
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Figura1. Trajectórias típicas de doenças para pessoas com doença crónica progressiva. 

Fonte: Adaptado de Lynn e Adamson (2003) por Murray et al. (2005, p. 1008).  

 

 



23 
 

São descritas três trajectórias diferentes para pessoas com doenças crónicas 

progressivas: A primeira trajectória caracteriza um declínio agudo (como por exemplo no 

cancro); a segunda indica uma trajectória de deterioração flutuante mas progressiva ao 

longo do tempo, com perdas sucessivas (como habitualmente sucede na falência de 

órgãos) e a terceira trajectória aponta um declínio gradual e prolongado (geralmente 

pessoas com demência) (Murray et al., 2005). 

Destaca-se, portanto, a segunda trajectória que evidência o percurso de pessoas com 

IRC, por exemplo. As pessoas nestas condições, em geral ficam doentes por muitos meses 

ou anos com exarcebações agudas ocasionais, geralmente graves e associadas a evolução 

da doença. As exacerbações podem culminar em morte, presumivelmente, repentina, 

embora o doente normalmente se recupere destes episódios, sendo contudo esperado um 

declínio gradual do estado geral da saúde e do estado funcional (Lynn&Adamson, 2003; 

Murray et al., 2005).  

Esta trajectória indica a importância de um cuidado ativo e precoce a pessoa com 

IRC, pois ao terem conhecimento e considerarem tal trajectória, o doente e/ou os 

familiares poderão obter uma melhor compreensão sobre a situação da doença e prepará-

los para lidarem melhor com o que estará por vir. Assim, Murray et al., (2005) consideram 

a compreensão desta trajectória como uma ferramenta empoderadora para o doente e seus 

cuidadores, além de contribuir para a equipa de saúde conhecer e identificar os estádios 

esperados da doença, o declínio progressivo e a morte como inevitável.  

As diferenças nas trajectórias destas doenças são perceptíveis, até mesmo após a 

morte do doente, no luto vivenciado pelos familiares. A este propósito, realizou-se um 

estudo sobre as diferenças na qualidade dos Cuidados Paliativos entre doentes com 

cancro, falência de órgão e idosos, em que familiares enlutados foram questionados sobre 

as experiências sobre os cuidados prestados nas últimas semanas do doente e durante o 

luto. Nos resultados verificou-se uma diferença significativa entre a qualidade dos 

Cuidados Paliativos entre doentes oncológicos, doentes com falência de órgãos e idosos, 

concluindo que os familiares de doentes com falência de órgãos eram mais propensos a 

desfrutarem uma experiência negativa com os profissionais de saúde (Hofstede et al., 

2016). 

Compreende-se, então, a importância de não negligenciar os doentes não-

oncológicos que necessitam de Cuidados Paliativos para alívio do sofrimento e controlo 



24 
 

sintomático, destacando a essencialidade desses cuidados, que não deve ser ignorada, a 

fim de dignificar o fim de vida, como um processo natural, inadiável. 

 

1.2 Cuidar da pessoa com Insuficiência Renal Crónica 

 

A quantidade de pessoas com IRC tem progredido e atingido estimativas globais 

preocupantes, indicando que a incidência e prevalência da doença renal em estádio 

avançado está a aumentar, tornando-se um significativo problema de saúde pública 

(Lazenby et al., 2017; Lima et al., 2017). 

A principal função dos rins é remover o excesso de resíduos e toxinas do corpo 

através da urina. Dessa forma, a IRC define-se pela perda lenta, gradual e inevitável da 

capacidade excretória renal (Coelho et al., 2014). Esta definição pode ser descrita pela 

diminuição progressiva da filtração glomerular, principal mecanismo de excreção de 

solutos tóxicos produzidos pelo organismo (Fresenius Medical Care, 2011; Draibe, 2002), 

sendo ainda possível alguém viver apenas com um dos rins, mas não sem nenhum 

(Schreuder, 2018; Branco, 2018).  

Até à presente década, não há cura para a doença renal crónica. Para efeitos clínicos, 

epidemiológicos, didáticos e conceituais, o processo da IRC está dividido em cinco 

estádios: nos estádios de 1 a 4, o objetivo é preservar a função renal; no estádio 5 ou 

terminal, nível mais avançado da IRC, a diálise ou o transplante poderá ser a única 

alternativa para lidar com a doença (Alcalde & Kirsztajn, 2018; Romão Junior, 2004). O 

efeito desta doença abrange a redução das funções renais progressivamente, até o estádio 

em que será necessário estabelecer uma TSR, seja ela diálise para sobrevivência 

continuada ou um transplante renal.  

Dessa forma, o estádio 5 da IRC corresponde ao grau de função renal na qual os 

rins perderam o controlo do meio interno, tornando-se este bastante alterado para ser 

incompatível com a vida. Neste estádio, o doente encontra-se intensamente sintomático 

(Alcalde & Kirsztajn, 2018; Romão Junior, 2004). A causa mais comum da doença renal 

é a diabetes mellitus e a hipertensão arterial (Silva et al., 2014; Jesus et al., 2019; Shlipak 

et al., 2005; Sullivan, 2010), sendo que a incidência de IRC está a aumentar, como 
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resultado destas comorbidades, bem como o envelhecimento da população (Webster et 

al., 2017).  

A diálise peritoneal (DP) e a hemodiálise (HD) são as duas formas comuns de 

terapia dialítica para a insuficiência renal terminal ou estádio 5.  A escolha entre a 

“melhor” modalidade de diálise, seja a HD ou DP, mantêm-se como uma questão de 

debate (Zazzeroni et al., 2017). 

A HD é considerada um tratamento de suporte à vida, utilizado no cuidado à pessoa 

com insuficiência renal, funcionando como removedor de substâncias tóxicas e líquido 

acumulado em excesso no sangue e tecidos do corpo (Oh et al., 2019). “Na hemodiálise, 

o sangue, carregado de toxinas e resíduos nitrogenados, é desviado do doente para uma 

máquina, um dialisador, no qual é limpo e, em seguida, devolvido ao doente” (Koepe & 

Araújo, 2008, p.148). Segundo Almeida & Palmeira (2018), esse tratamento consiste 

através de uma ligação entre o corpo do doente e uma máquina que filtrará seu sangue, 

esse acesso pode ser por um cateter ou uma fístula artério venosa.  

Com efeito, Kosa (2020) considera que para aquelas pessoas que estão no estádio 

avançado da IRC, exigir HD, uma modalidade de tratamento complexa e onerosa, pode 

ser uma tarefa associada a muitos desafios.  

Atualmente, as diretrizes nacionais sobre hemodiálise na maior parte dos países 

recomendam que os doentes realizem esta terapia pelo menos três vezes por semana 

(Savla et al., 2017). Apesar de não haver estudos conclusivos e o debate sobre esse tema 

continue ainda controverso, começou-se a recomendar essa regularidade quando ainda 

não existiam evidências suficientes que sustentassem esta ideia. Entretanto, mais tarde, a 

noção predominante de realizar a diálise três vezes por semana foi fundamentada por 

estudos que justificavam que, deste modo, proporcionaria uma depuração mais adequada 

da uréia (Chan et al., 2019; Savla et al., 2017; Kerr et al., 2005; Lin et al., 2009). 

Embora  Savla et al. (2017) afirmem que, internacionalmente, os doentes 

geralmente seguem o regime de duas vezes na semana se não puderem pagar pela terapia 

convencional de três vezes por semana, sendo que as evidências também sustentam que 

a hemodiálise duas vezes por semana pode ser eficaz para doentes com função renal 

residual e que isso também pode ser verdade para doentes sem função residual que são 

capazes de aderir a restrições alimentares (Bieber et al., 2014; Convenor et al., 2005; Lin 
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et al., 2009), importa considerar que os doentes realizam sempre duas ou três sessões por 

semana. 

Nessa perspectiva, normalmente as unidades de diálise têm um número de faixas 

horárias fixas e o processo de HD é realizado com periodicidade e em ambiente clínico-

hospitalar, o que pode trazer repercussões no quotidiano da pessoa com IRC como por 

exemplo, o tempo despendido no procedimento e o deslocamento à clínica (Meijers et al., 

2020; Pereira et al., 2016; Santos, 2017). 

Assim, e de uma forma geral, os doentes em HD costumam frequentar os centros 

de diálise duas ou três vezes por semana e durante três a quatro horas por sessão, o que 

pode influenciar consideravelmente o convívio familiar, a vida profissional e pessoal. Em 

contrapartida, a DP pode ser realizada de forma independente ou com a ajuda de um 

cuidador, no domicílio, no trabalho ou em algum ambiente adequado (Jesus et al., 2019; 

Lucca et al., 2020).  

Ressalta-se também que várias pessoas em TSR permanecem, ainda, com “um 

prognóstico reservado e sintomas subvalorizados, numa abordagem focada no controlo 

da doença e em objetivos analíticos ditados por guidelines internacionais” (Branco, 2018, 

p 255). 

Além das Terapias Renais Substitutivas, há também como opção o tratamento renal 

conservador, não-dialítico, abrangente que segundo Murtagh et.al. (2016), inclui o atraso 

da progressão da doença renal, minimização de complicações, bem como comunicação 

detalhada, tomada de decisão compartilhada, planeamento avançado de atendimento e 

apoio psicológico e familiar.  

Em relação aos tratamentos dialíticos e ao transplante renal, o estudo realizado por    

Nolasco et al. (2017), em Portugal, mostrou diferenças proporcionais entre o número de 

doentes incluídos em programas de HD, DP e transplantação renal. Estes dados recentes 

mostram que a HD continua a ser a principal técnica de substituição renal com 59,7% de 

doentes prevalentes, o transplante renal com 36,8% de doentes prevalentes, sendo a 

diálise peritoneal a técnica usada em menos de 10% dos doentes, representando apenas 

3,7% dos doentes prevalentes em tratamento substitutivo no ano de 2016. 

No panorama mundial, países como Taiwan, Japão, Estados Unidos e Singapura, 

em 2016, tiveram maior prevalência no tratamento da doença renal em estádio avançado, 
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respectivamente. Conforme uma perspectiva internacional, há uma grande variação da 

preferência em relação à utilização das diferentes TSR. A HD aparece como a modalidade 

predominante de TSR na maioria dos países (United States Renal Data System, 2018). 

No estudo realizado por Francis et al. no Peru (2015), salienta-se que para a maioria das 

pessoas, independente do contexto socioeconómico do país, entre a HD e o transplante, a 

HD é a terapêutica que mais impacta a vida do indivíduo, por ser a mais dispendiosa e 

pelos custos elevados por sessão.  Já Portugal, apresenta uma propensão de aumento anual 

de IRC estádio avançado ou 5, expressando taxas maiores de incidência e prevalência de 

IRC em estádio avançado ou 5 que os restantes países da Europa (Coelho et al., 2014). 

De acordo com Nolasco et al. (2017), em Portugal há, porém, alguns aspectos que 

podem justificar o quantitativo elevado da prevalência da IRC estádio 5 sob TSR, como 

por exemplo:  

1) O aperfeiçoamento na prestação de cuidados de saúde em geral após a instituição em 

1979 do Serviço Nacional de Saúde;  

2) Recursos disponíveis para prestar assistência as pessoas com insuficiência renal, 

gerando positivos resultados de sobrevivência;  

3) O crescimento da esperança de vida e do acesso à diálise; 

 4) Aumento da taxa de transplantação renal englobando doentes mais idosos, resultante 

da evolução tecnológica e elevação da sobrevida nestes grupos etários;  

5) A alta prevalência de diabetes mellitus no país (3ª a nível europeu) e de hipertensão 

arterial (causas fundamentais determinantes de progressão para IRC 5) e;  

6) A elevação na sobrevida de doentes com doenças neoplásicas e cardiovasculares que 

desenvolvem IRC grave. 

Estas questões trazem várias reflexões sobre o universo da IRC e da HD, que 

geralmente implicam muitas consequências para o quotidiano dos doentes. Estudos 

mostram que diferentes áreas de ocupação são prejudicadas nesse processo, relacionadas 

principalmente ao lazer, trabalho e as atividades da vida diária. Compreende-se que a 

pessoa com IRC pode ter o seu quotidiano desestruturado e fragilizado, tendo em vista as 

limitações físicas, emocionais e sociais afetadas, incluindo dificuldades no desempenho 

ocupacional, as dietas específicas, consultas especializadas e sessões de HD.  
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São muitos os desafios a serem superados, os quais podem ter influência de forma 

direta ou indireta no dia a dia, seja nos relacionamentos, na percepção de dependência da 

máquina ou pelas idas às consultas, impactando assim no desempenho das atividades 

ocupacionais, desequilibrando a vida diária.   

Diante das implicações que a IRC pode trazer, torna-se importante destacar a 

dimensão emocional e, até espiritual da pessoa na medida em que este pode ser 

caracterizado como um percurso de perdas que vão além da perda da função renal. A 

partir do momento do diagnóstico, a trajectória da pessoa com IRC é envolvida por uma 

série de outros dilemas que põe em evidência alterações na dinâmica familiar, bem como 

seus problemas e dignidade pessoal.  

Estas implicações podem, porém, mudar ao longo do tempo e a trajectória da 

doença de uma pessoa. Após o diagnóstico e nos estádios iniciais da doença, o foco pode 

estar principalmente no planeamento dos cuidados e no controlo da dor, sintomas e 

sofrimento psicológico e espiritual. Em estádios avançados da doença, o foco pode mudar 

mediante aos dilemas, problemas e objetivos de vida da pessoa, a partir da revisão das 

estratégias de cuidados (Hammond & Baxter, 2019). 

Para as pessoas com IRC, a trajectória específica da doença crónica conduz a um 

caminho árduo com muitos obstáculos, por isso a implementação de uma abordagem 

paliativa integrada reforça a autonomia do doente e o direito de se envolver ativamente 

em seus próprios cuidados, dando aos doentes e suas famílias uma maior sensação de 

controlo (Hammond & Baxter, 2019; Stevens & Milliga, 2019). 

Neste contexto, e atendendo à progressão da doença renal crónica em Portugal e no 

mundo e ao aumento das taxas de sobrevivência dos doentes, os Cuidados Paliativos 

assumem grande importância, possibilitando uma gestão mais adequada do controlo de 

sintomas, e também, da discussão sobre preferências de cuidados,  diretrizes avançadas 

ou antecipadas de vida, considerando ainda a possibilidade de interrupção do tratamento 

dialítico por escolha do doente. Em suma, os modelos cooperativos e de implementação 

precoce, representam um ponto chave na gestão desta doença crónica, onde o objetivo 

não é a eliminação da doença, mas o ajuste da pessoa (doente) às limitações físicas, 

mudanças no estilo de vida e tratamentos médicos (Arantes, 2012; Abreu et al., 2011; 

Wright & Wilson, 2015). 
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Na atenção ao doente com IRC é, portanto, essencial um cuidado holístico com o 

objetivo de abordar as diversas dimensões do ser humano. Segundo Branco (2018), os 

doentes com IRC estádio 5 são doentes complexos requerendo portanto uma abordagem 

multidisciplinar. Dentre os diversos profissionais que podem integrar a equipa de 

cuidados ao doente está, naturalmente, a equipa de Cuidados Paliativos,  e, dentro desta, 

está o terapeuta ocupacional, profissional responsável por intervir nas áreas de ocupação 

humana, principalmente quando há uma ruptura do quotidiano, ligada às questões da 

doença e do tratamento, e há a necessidade de (re)organizá-lo. 

Tanto a incapacidade física como a cognitiva afetam aspectos importantes da vida, 

e de acordo com Montagnini et al.,(2020), os doentes que recebem Cuidados Paliativos 

experimentam altos níveis de dependência nas atividades da vida diária, perda funcional, 

comprometimento da mobilidade, levando à depressão, baixa qualidade de vida, sensação 

de ser um fardo, sobrecarga do cuidador, aumento da utilização de recursos de saúde e 

institucionalização. 

Neste contexto, o terapeuta ocupacional possibilita que o doente maximize a sua 

independência nas áreas de cuidado pessoal, trabalho e lazer, mantendo o controlo sobre 

si mesmo, sobre a situação e sobre o ambiente, assistindo a pessoa no estabelecimento de 

novas metas de vida, para que mantenha o status de ser “produtivo e ativo”, competente 

no desempenho funcional e na participação de tomada de decisões (Queiroz, 2012). 

A intervenção específica deste profissional possibilita conforto, dignidade, 

autonomia e um viver ativo e criativo, independentemente do tempo de vida ou do grau 

de sequela. Concretiza-se o direito de este sujeito SER humano e resgatam-se as 

possibilidades de existir no mundo (Othero & Ayres, 2014). 

Em suma, entende-se que grandes são as adversidades que uma pessoa com IRC 

pode enfrentar no seu dia a dia, como sofrer uma privação ocupacional que o impossibilita 

de participar de forma autónoma e independente de atividades sociais significativas ou 

pela perda de papéis ocupacionais, fazendo com a sua qualidade de vida fique prejudicada 

(Santi et al., 2012). Desse modo, a IRC em estádio 5 apresenta-se como uma oportunidade 

crescente para oferecer Cuidados Paliativos, numa doença não oncológica, mas com 

extensas necessidades de cuidados em fim de vida. Com isso é necessário empoderar os 

profissionais de Cuidados Paliativos para um cuidar focado na dignidade destas pessoas, 
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cuidando-as em toda a sua integralidade e, por conseguinte, além da sua insuficiência 

renal.   
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2. COMPREENDER O CONCEITO DE DIGNIDADE HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana tornou-se um dos maiores consensos éticos do 

mundo ocidental (Barroso, 2010). Ela pode ser observada nos direitos humanos, na lei, 

na justiça social, assim como nas áreas relacionadas com a saúde e a bioética. No entanto, 

quando se desenrola para o plano conceitual, filosófico e abstrato, persiste uma grande 

dificuldade na definição do conceito de Dignidade Humana, mesmo entre os estudiosos 

do tema, entre os quais se constatam as mais diversas origens e definições possíveis. A 

dignidade é, portanto, um conceito complexo e apesar de ser utilizado coloquialmente na 

linguagem diária e até em documentos científicos e normativos, não existe uma definição 

consensual (Julião, 2014).  

A compreensão actual sobre dignidade configura ter sido desenvolvida, 

fundamentalmente, a partir de três marcos, baseando-se nos autores Barroso (2010); Frias 

& Lopes (2015):  

1) o marco religioso, resultante da tradição judaico-cristã, com o homem à imagem e 

semelhança de Deus;  

2) o marco filosófico, com o Iluminismo e o fundamento na razão e na centralidade do 

homem;  

3) o marco histórico-político, colocando-o como um fim a ser alcançado pela sociedade 

e pelo Estado, surgindo já ao longo do século XX e, posteriormente, na Segunda Guerra 

Mundial. 

No dicionário, a palavra dignidade, cuja etimologia provém do latim dignitas 

significa “característica ou particularidade de quem é digno; atributo moral que incita 

respeito; autoridade”. Baseia-se, portanto na qualidade e no mérito que uma determinada 

pessoa tem de obter consideração, reconhecimento, respeito, valor, ser considerado digno. 

É algo que se pode ter ou se pode perceber no outro, ou em si mesmo (Sulmasy, 1994).  

De acordo com Jacobson (2007) e Nunes (2018), a dignidade é um atributo 

essencialmente da pessoa humana caracterizada com inalienável, embora também possa 

ser perdida ou destruída. A dignidade humana tem a sua base na proposição de que toda 

a vida humana tem significado e valor intrínsecos. Por outras palavras, os seres humanos 

têm dignidade simplesmente porque são seres humanos (Sulmasy, 1994).   
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Nesse sentido, a principal emanação do conceito de dignidade humana é, conforme 

Nunes (2018), o princípio lapidar do respeito pelo outro; assim a dignidade humana, de 

todas as pessoas humanas, deve ser considerada o fundamento da ética numa sociedade 

plural e secular.  

A dignidade confere à pessoa o direito de ser sempre considerado como sujeito, em 

si mesmo, com uma finalidade própria, dotado de liberdade no plano ético, não podendo 

nunca ser considerado um objeto do desejo ou da manipulação de terceiros (Nunes, 2016). 

O conceito de dignidade tem evoluído historicamente, de acordo com Julião (2014), 

desde a Grécia Antiga. Esse conceito continuou a aprimorar-se com o passar do tempo, 

segundo Vladeck & Westphal (2012), sendo que pensadores iluministas já acreditavam 

que todos os seres humanos eram inerentemente importantes e dignos de respeito, e a 

maioria deles reconheceram que factores externos podem afetar a dignidade. Deste modo, 

Jacobson (2007), afirma que o desenvolvimento da dignidade enquanto conceito parece 

ter sido mais amplamente reconhecido desde então. 

Para reduzir a imprecisão dos conteúdos até hoje produzidos a respeito da 

concepção de dignidade, Barroso (2010), propôs três elementos essenciais à dignidade 

humana, de forma a garantir maior objetividade e unidade do conceito: 1) o valor 

intrínseco da pessoa humana, 2) a autonomia da vontade e 3) o valor comunitário.  

O primeiro elemento, o valor intrínseco, ao contrário de um valor obtido, possui 

carácter ontológico, traço distintivo da natureza humana, do ser humano. O segundo 

elemento, a autonomia de vontade, o aspecto ético da dignidade, refere-se ao facto de 

todo o ser humano, pela circunstância de ser parte integrante da nossa espécie biológica, 

possuir uma dignidade própria que impede a sua utilização com outra finalidade que não 

seja a promoção da sua realização pessoal (Nunes, 2016). Envolve a capacidade de 

autodeterminação e liberdade para tomar decisões sobre sua própria vida.  Além disso, há 

a perspectiva kantiana, que também apresenta a ideia de autonomia pessoal, ressaltando 

que as pessoas deveriam ser tratadas como um fim em si mesmas, não como um meio 

(objetos) e que são capazes de dar normas para si mesmas. O terceiro elemento, o valor 

comunitário, refere-se ao aspecto social, ao papel compartilhado por meio da comunidade 

e do Estado no estabelecimento de valores e crenças socialmente coletivas (Barroso, 

2010; Frias & Lopes, 2015; Nunes, 2018). 
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A invocação à dignidade humana transpõe portanto, o plano filosófico, histórico e 

jurídico, encontrando espaço também na bioética, como está presente na Declaração 

Universal de Bioética e Direitos Humanos (2006), onde se defende que a dignidade 

humana dever ser absolutamente respeitada, assim como as liberdades fundamentais e os 

direitos humanos. 

Não obstante, da mesma forma que as raízes do conceito defendem o respeito pela 

vida humana, é importante considerar que este respeito deverá perpetuar-se nas diversas 

fases da vida humana, nomeadamente no processo de morrer e até mesmo perante a morte 

(Gouvêa & Deval, 2018). Assim, as pessoas que têm doenças graves, que ameaçam a 

continuidade da vida, necessitam ter a sua dignidade preservada. Nesta linha de 

pensamento, importa considerar que o conceito de “morrer com dignidade” já é 

amplamente discutido no contexto bioético contemporâneo. O interesse por esse âmbito 

tem levado diversos investigadores a explorarem, cada vez mais, o significado de morrer 

com dignidade e as questões sobre dignidade no suporte em fim de vida, seja no campo 

teórico ou mesmo no empírico (Brennan, 2017;Chochinov, 2006; Johnston et al., 2017; 

Söderman et al., 2020; Zanatta et al., 2020).  

Em suma, e muita embora as diversas definições, dignidade implica ver a realidade 

das pessoas, quem elas de facto são, e não exclusivamente as suas doenças (Julião et al., 

2018). Portanto, com o conhecimento sobre a evolução do conceito e suas implicações na 

vida quotidiana das pessoas, este torna-se um importante assunto a ser discutido mediante 

questões sobre doença, saúde e Cuidados Paliativos. 

 

 

2.1 Doença e sentido de dignidade: desafios em Cuidados Paliativos 

 

Falar sobre o sentido de dignidade no fim da vida, leva-nos a identificar as 

transformações no paradigma da morte. Hoje consegue-se prevenir e tratar várias 

doenças, o que associado com melhores condições sociais e económicas, conduziu a um 

aumento da esperança média de vida e alterações na demografia mundial (Martins, 2018; 

Oliveira et al.,  2016). Agora, e à medida que se vive mais tempo, aumenta 

consequentemente a probabilidade de sofrer com alguma doença crónica e/ou 
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degenerativa, e somando isso com a transição clínica epidemiológica em que há o 

aumento na esperança média de vida e o gradativo envelhecimento da população mundial, 

nota-se que contribui não apenas para alterações no viver mas também no processo de 

morrer. 

Segundo Vianna (2011), os estados de saúde e doença caracterizam-se por serem 

experiências individuais e subjetivas, percebidas de forma intuitiva e dificilmente 

descritas ou quantificáveis. A saúde pode ser definida como um estado ou processo no 

qual o indivíduo se encontra em equilíbrio orgânico, assim como também pode ser 

compreendida como uma experiência de vida, vivenciada no íntimo da natureza humana 

(Souza et al.,2018). Todavia, geralmente não se percebe a saúde em toda sua plenitude, 

pois na maior parte das vezes só é identificada quando se adoece.  

As aflições e inquietações relacionadas com a doença são, por conseguinte, 

resultado dos factores que advêm da própria doença e ameaçam ou, de facto, afetam o 

sentido de dignidade da pessoa. Muitas pessoas com doenças avançadas, referem-se a 

uma angústia de sintomas, indicando um aparente desconforto ou angústia associada à 

progressão da doença, uma característica definidora do processo de morrer (Chochinov, 

2002).  

É muito provável que os indivíduos atribuam seu próprio significado ou 

importância à noção de morrer com dignidade, segundo Chochinov (2002), incluindo 

questões práticas como conforto básico, o tom ou qualidade do atendimento e 

considerações sobre a "alma" ou espírito. Para alguns doentes, o sentido de dignidade é 

inseparável do ser ou essência interior, e a definição de dignidade para cada doente é 

considerada única, e de acordo com este mesmo autor, deve ser detectado pelos médicos 

e profissionais de saúde para prestar serviços mais abrangentes e empáticos possíveis ao 

fim da vida (Korhan et al., 2018).  

A este propósito, e a título de exemplo, salientamos um estudo sobre dignidade na 

morte de doentes em fim de vida, realizado por Turner et al. (1996). Neste estudo foi 

solicitado que a equipa de saúde, nas 24 horas após a morte do doente, classificasse o 

nível de dignidade do falecido durante os últimos três dias de vida. Gerou-se uma lista de 

factores pelos investigadores e pela equipa de saúde que foi usada posteriormente como 

critério para verificar as classificações de dignidade. Entretanto, os investigadores 

concluíram o estudo reconhecendo a incapacidade de esclarecer o significado mais 
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profundo e a pertinência da dignidade pessoal do doente, descrevendo-o como “um 

conceito ilusório” e apontando para a necessidade de o tema ser estudado na perspectiva 

do próprio.  

Como afirma Frankl (2012, p. 75) "o que importa não é o significado da vida em 

geral, mas o significado específico da vida de uma pessoa em um determinado 

momento". Para os doentes que se encontram em fim de vida, ou até mesmo para aqueles 

que enfrentam uma doença crónica mas evolutiva e ameaçadora, esse significado pode 

variar e ser influenciado por diversas variáveis, como por exemplo, pela incapacidade de 

manter a autonomia e independência nas atividades diárias, pela sensação de ser um 

“fardo” para quem cuida, de não ser capaz de manter papéis ocupacionais importantes, 

entre outros (Chochinov et al., 2008; Rejnö et al., 2020). Em contrapartida, estes aspectos, 

quando preservados, podem proporcionar ao doente a sensação de que continua a 

desempenhar uma função vital e de que a vida mantém o seu propósito e dignidade. Mas 

quando esse significado é experimentado como uma perda fundamental da dignidade, 

quando esta vem a ser eminentemente ameaçada, Chochinov (2002) declara que podem 

surgir sentimentos de desvalorização, desesperança e diminuição do sentido de vida.  

No caso dos doentes com IRC, importa salientar que o “simples” facto de receber 

o diagnóstico da doença pode representar uma mudança significativa de vida, tanto para 

o doente como para os seus familiares. Neste contexto, Santos (2012) & Santos et al 

(2018) abordam a relação paradoxal entre o indivíduo e a máquina, pois do mesmo modo 

que pode ser percebida como uma extensão do corpo, essa compreensão também pode ser 

negada pelo desconforto e pela obrigatoriedade das sessões. Sobre isto, Santos (2012, 

p.40) menciona que “a máquina de HD é considerada símbolo de vida para uns, de 

obrigação e dificuldades para outros, há aqueles que nada veem ou conseguem expressar 

sobre algum simbolismo inerente a ela, mas o que a maioria concorda é com seu caráter 

ambíguo. Prolonga e proporciona vida, mas também acarreta dores, impõe limites. Para 

os profissionais é expressão de poder, da eficácia da tecnologia, já para os usuários ela 

significa sobretudo vida”. 

Com efeito, e conforme já abordado anteriormente, estes doentes experimentam ao 

longo da trajectória da doença elevada carga de sintomas físicos, psicossociais e 

espirituais, diminuição da qualidade de vida, a par de um  aumento progressivo da 

utilização dos cuidados de saúde e, com alguma frequência, assiste-se ainda a cuidados 

de fim de vida discordante com as suas preferências (Corbett, 2018).  
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Apesar das crescentes evidências, sugerindo que nem todos os doentes beneficiam 

da TSR, muitos não recebem cuidados concordantes com os seus valores e objetivos 

pessoais (Scherer et al.,2018). A este facto, acrescente-se que nem sempre são 

considerados no processo de tomada de decisão perante questões complexas envolvendo 

o transplante renal, a manutenção da diálise ou a decisão de suspender ou vir a suspender 

o tratamento (Lazenby et al., 2017; Lucca et al., 2020; Scherer et al., 2018).  

Avaliar a dignidade nestes doentes é, portanto, algo complexo, devido à 

subjetividade e individualidade envolvidas, mas plenamente necessário. Quando a 

manutenção da dignidade se torna o objetivo da paliação, possibilita ir além da gestão dos 

sintomas físicos abrangendo também os aspectos sociais, espirituais, psicológicos e 

espirituais/ existenciais (Söderman et al., 2020). Uma abordagem sistemática priorizando 

a dignidade do doente e discutindo questões sobres os cuidados em fim de vida pode 

permitir que os doentes façam escolhas mais informadas, tenham um alívio mais efetivo 

dos sintomas e do sofrimento e tenham cada vez mais oportunidade de conversar sobre o 

fim de vida (Chochinov, 2002).  

O desafio dos Cuidados Paliativos em doentes renais está, portanto, em 

compreender de que maneira o doente e a sua família percebem a dignidade e de como 

encontrar estratégias adequadas para lidar com o sofrimento e perda do sentido de 

dignidade diante do fim de vida, se possível integrando os Cuidados Paliativos desde o 

diagnóstico. A integração precoce dos Cuidados Paliativos em nefrologia tem o potencial 

de melhorar a qualidade de vida por meio do fornecimento de um acompanhamento 

especializado do controlo de sintomas, apoio emocional e facilitação do planeamento 

antecipado de cuidados que honre os valores e objetivos do indivíduo (Bostwick et al., 

2017; Cervantes et al., 2017).  

Segundo Johnston et al., (2017), intervenções para preservar a dignidade podem 

contribuir para fortalecer os Cuidados Paliativos. Para  Chochinov et al., (2009) e Oechsle 

et al., (2014),o cenário de sofrimento e angústia geralmente varia de acordo com a faixa 

etária, diagnóstico, cultura, status socioeconômico e local onde são prestados os cuidados 

no fim da vida. As intervenções paliativas devem ser regadas de cuidados que preservem 

a dignidade do doente, com uma série de possibilidades terapêuticas. 

 



37 
 

Nesse sentido, torna-se primordial contribuir significativamente com estudos para 

a humanização da prestação de cuidados no fim de vida a pessoas que se encontram nestas 

condições, a fim de dignificar o fim de vida, como um processo natural e com o mínimo 

de sofrimento possível (Araújo et al., 2017). 

Portanto, sendo este um tema que diz respeito ao ensino e à prática clínica de várias 

especialidades da saúde que lidam com populações nesses contextos, é necessário 

contribuir na ampliação do debate sobre a dignidade em doentes renais crónicos, que 

poderiam beneficiar de um cuidado centrado nas suas necessidades para alívio do 

sofrimento, ressignificação, melhor qualidade de vida e sentido de dignidade. 

 

2.2 Cuidado centrado na dignidade 

 

A compreensão da ideia de dignidade centrada no cuidado, parece, segundo 

Jacobson (2007), ter as suas origens no contexto de Cuidados Paliativos e de final de vida 

em hospitais e hospícios ou casas, expandindo-se mais tarde a outros contextos de 

cuidados onde emerge a vulnerabilidade humana, nomeadamente a idosos, sem abrigo, 

pobres e pessoas com doenças mentais em diversos contextos, com o intuito de se 

encontrarem formas de prestar esses cuidados de maneira que preserve a integridade e 

autoestima, tanto do receptor dos cuidados quanto do cuidador.  

Com o passar do tempo, a dignidade nos cuidados em fim de vida vem 

progressivamente conquistando maior atenção dos profissionais de saúde. Para eles, a 

dignidade é compreendida como um dos objetivos primordiais nos cuidados ao doente e 

a sua família, assumindo-se hoje como um conceito basilar na prática de Cuidados 

Paliativos (Chochinov, 2007).  

Face ao exposto, existem hoje vários modelos e escalas, na tentativa de 

operacionalizar e ampliar o conhecimento sobre este conceito (Julião, 2014).  No entanto, 

o salto para o avanço do estudo científico sobre o cuidado centrado na dignidade, 

originou-se com a construção do Modelo da Dignidade em Doentes em Fim de Vida 

proposto por  Chochinov et al., (2002), que realizou um extenso estudo sobre um modelo 

empírico de dignidade baseado em percepções detalhadas da dignidade de doentes 

oncológicos em Cuidados Paliativos no Canadá. Este modelo abrange um amplo aspecto 
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de preocupações que podem ameaçar a dignidade do doente, a nível físico, psicológico, 

social, espiritual e existencial.  

Mais tarde, na sequência deste trabalho foi desenvolvido um instrumento com o 

intuito de contribuir para a monitorização e avaliação da Dignidade da Pessoa, de forma 

mais objetiva, designado por PDI uma ferramenta clinicamente relevante por analisar 

várias fontes de angústia relacionada à dignidade, e, que produziu um importante 

contributo para a investigação nesta vertente, ampliando as discussões sobre o assunto e 

trazendo os olhares para a definição do conceito de dignidade que, cientificamente, ainda 

era vago, abusivamente generalizado, abrangente e controverso (Chochinov et al., 

2008).Este modelo forneceu uma orientação para o entendimento dos factores físicos, 

psicossociais e espirituais, que influenciam o sentido de dignidade dos doentes em fim de 

vida (Julião, 2014).   

Desde então, tem-se notado a propagação deste modelo a nível internacional. Em 

Portugal, Gonçalves (2009), realizou a adaptação linguística e validação do instrumento 

para a população portuguesa, configurando-se assim na – Escala de Dignidade do Doente 

Paliativo. 

Ressalva-se que o  PDI já foi adaptado e validado em vários países além de Portugal, 

como a Suécia (Blomberg et al.,2019), Brasil (Donato, 2018), República Checa 

(Kisvetrová et al., 2018), Grécia (Parpa et al., 2017), Espanha (Rullán et al., 

2015), Alemanha (Sautier et al., 2014), Itália (Ripamonti et al., 2012) e Holanda (Albers 

et al., 2011). 

A este propósito, Chochinov et al. (2006), acreditam que quanto mais os 

profissionais de saúde puderem afirmar o valor da pessoa, ou seja, ver a pessoa que são 

ou eram, e não apenas a doença que têm, maior a probabilidade de que o senso de 

dignidade daquela seja mantido. Esse achado e a conexão íntima entre a afirmação do 

prestador de cuidados e a autopercepção do doente enfatizam a base da dignidade para 

conservar o cuidado.  Neste contexto, e atendendo ao facto que ainda existe pouca 

evidência sobre o tema em Portugal, nomeadamente na pessoa com IRC, desenvolveu-se 

o presente estudo que, esperamos, venha a contribuir para um maior conhecimento nesta 

área, bem como para uma melhor prestação de cuidados. 
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3. METODOLOGIA 

 

Depois do enquadramento teórico verificou-se que apesar de atualmente existirem 

estudos sobre o conceito de dignidade em pessoas com doenças ameaçadoras de vida, 

existe pouca evidência sobre a população com IRC, nomeadamente nos estádios mais 

avançados da doença. 

Assim, e no sentido de responder às questões oriundas da revisão teórica sobre o 

tema desta dissertação, no presente capítulo serão abordados o objetivo geral do estudo, 

as questões orientadoras, tipo de estudo, população e amostra, critérios de elegibilidade, 

instrumento de recolha de dados, procedimentos formais e éticos, processo de recolha de 

dados e respectiva análise, afim de sistematizar o caminho trilhado no decorrer da 

investigação. 

 

 

3.1 Objetivo  

O presente estudo tem por objetivo geral analisar o sentido de dignidade da pessoa 

com IRC em estádio avançado, em função de variáveis sociodemográficas e clínicas.   

 

3.2 Questões orientadoras  

Como forma de conseguir alcançar este objetivo, definimos as seguintes questões 

orientadoras:  

•  Qual o sentido de dignidade da pessoa com IRC em estádio avançado?  

• Será que o sentido de dignidade da pessoa com IRC em estádio avançado é influenciado 

por variáveis sociodemográficas e clínicas? 

 

3.3 Tipo de estudo 

Face à necessidade de investigação sobre a dignidade em pessoas com IRC, 

desenhou-se um estudo de natureza quantitativa, exploratória e transversal, de forma a 

responder ao objetivo formulado e, concomitantemente, contribuir para a evidência 
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científica e melhoria dos cuidados em fim de vida prestados por profissionais de Cuidados 

Paliativos.  

Neste sentido, optou-se pelo método quantitativo que tem sua ênfase em dados 

numéricos, constituindo assim a base principal da pesquisa quantitativa (Estrela, 2018). 

Segundo Richardson (1989) apud Dalfovo et al. (2008), é um método que se caracteriza 

pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de colheita de informações, quanto 

ao tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais 

complexas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e 

interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança (Diehl, 2004; Estrela, 

2018). 

De natureza exploratória, como corrobora Severino (2017) e Gasque (2004), no 

sentido de que se pretende que o estudo contribua para esclarecer e auxiliar a conhecer 

melhor sobre um determinado conteúdo. Transversal, visto que se constitui como uma 

subcategoria dos estudos observacionais, bem como a colheita de dados pode envolver 

um recorte único no tempo (Bastos & Duquia, 2013).  

 

3.4 População e amostra 

 

A população selecionada para o estudo são as pessoas com IRC em estádio 

avançado, que estejam a realizar hemodiálise no distrito do Porto.   

É considerada uma pessoa que se encontra em contexto de doença avançada toda a 

pessoa que padeça de doença grave, que ameace a vida, em fase avançada, segundo os 

critérios de classificação específicos de cada doença e que, no caso da IRC, foram já 

anteriormente apresentados (Diário da República, 2018). Alvarenga (2018) corrobora 

afirmando que uma pessoa com doença avançada e progressiva é caraterizada devido à 

sua especificidade: diagnóstico confirmado, sem resposta a qualquer tratamento 

específico, com presença de sintomas múltiplos, intensos e multifactoriais. 

Entretanto, mediante a inviabilidade de abrangência de toda a população, decidiu-

se optar pela aplicação do estudo em duas Unidades de Referência no cuidado a doentes 

renais na região do Porto, uma do sector público (unidade de um hospital de referência 

na cidade do Porto) e outra do sector privado. 



41 
 

A amostra foi constituída por pessoas adultas (idade ≥ 18 anos) com o diagnóstico 

médico de IRC, em programa de hemodiálise. O método de amostragem foi não 

probabilístico, do tipo consecutivo ou sequencial.  

 

3.5 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídas no estudo pessoas com o diagnóstico médico de IRC no estádio 5, 

com idade igual ou superior a 18 anos, a realizar hemodiálise, que não apresentem 

alterações neurológicas e estejam orientados. 

Excluíram-se do estudo os indivíduos que estivessem em tratamento conservador e 

em outros estádios da doença que não sejam o 5, que realizem outras técnicas dialíticas 

(ex: diálise peritoneal) e doentes com alterações neurológicas, cognitivas, estados 

confusionais ou que estejam internados. 

 

 

3.6 Instrumento de recolha de dados 

 

Como instrumento de recolha de dados foi utilizado um questionário 

sociodemográfico elaborado pela investigadora para caracterização da população e 

análise de factores clínicos, complementado pela versão portuguesa do PDI, a Escala de 

Dignidade do Doente Paliativo, adaptação de Gonçalves, (2009). Os instrumentos de 

recolha dos dados foram divididos em duas partes, que serão melhor explicados nos 

tópicos a seguir. 

 

Parte I: Questionário  

 

Esta secção contempla uma série de perguntas sobre caracterização 

sociodemográfica e que incidem sobre as seguintes variáveis de investigação: 

 

• Idade (resposta aberta, em anos)  

• Sexo (feminino, masculino) 

• Estado Civil (casado, solteiro, divorciado, viúvo, união de facto) 

• Nacionalidade (resposta aberta)  
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• Escolaridade (sabe ler e escrever; ensino básico 1º ciclo; ensino básico 2º ciclo; 

ensino básico 3º ciclo; ensino secundário; ensino pós secundário; ensino superior; 

ensino pós-graduado; outro) 

• Situação Laboral (estudante, empregado, desempregado, reformado, outro) 

Posteriormente realizaram-se duas perguntas de resposta aberta, relativas à doença 

e ao tratamento: 

• Sabe há quanto tempo lhe diagnosticaram a doença?  

• Sabe há quanto tempo iniciou a hemodiálise? 

 

Parte II: Escala de Dignidade do Doente Paliativo 

 

O professor, psiquiatra, pesquisador canadense, Harvey Max Chochinov é 

atualmente um dos principais especialistas no estudo da dignidade com foco em Cuidados 

Paliativos, assim como ele, uma equipa de investigadores vem se destacando nos estudos 

sobre a abordagem da dignidade em Cuidados Paliativos. Em 2002, depois de uma década 

de pesquisa, publicou um modelo empírico de conceptualização da dignidade em doentes 

terminais. 

Deste trabalho, cujo objetivo era explorar a forma como os doentes lidam com o 

cancro e detalhar suas percepções de dignidade, surgiram três categorias principais de 

preocupações:  

 

1) Preocupações relacionadas com a doença (Illness Related Concerns); 

2) Aspectos relacionados com os recursos psicológicos e espirituais do doente (Dignity 

Conserving Repertoire) e;  

3) Influências sociais e relacionais (Social Dignity Inventory) (Figura 2). 
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Figura 2: Esquematização proposta por Chochinov et al. (2002), sugerindo que a interrelação 

dessas categorias de preocupações que resulta na dignidade do doente. 
 

Fonte:  Chochinov et al. (2002, p.440). 

 

Na Figura 3, observa-se que as categorias, os temas e sub-temas acompanham a 

linha filosófica dos Cuidados Paliativos, mostrando-se como uma estruturação 

indispensável, não só quando se debatem os problemas dos doentes terminais, mas 

também quando se visam práticas clínicas capazes de proporcionar o apropriado conforto 

e promoção de dignidade, constituindo-se assim, segundo Gonçalves (2009), como um 

fundamento para as pesquisas futuras direcionadas ao desenvolvimento de escalas 

capazes de medir outcomes dos cuidados. 
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Figura 3. Modelo da dignidade dos doentes terminais proposto por Chochinov et al. (2002). 

 

Fonte:  Chochinov et al. (2002, p.436). 

 

 

Em 2008, Chochinov et al., publicaram no Journal of Pain and Symptom 

Management, um instrumento com o objetivo de reconhecer e medir o sofrimento 

relacionado com a perda de dignidade:  

A escala, na sua versão portuguesa (Gonçalves, 2009), é constituída por 25 itens 

que derivam do modelo de dignidade para doentes terminais, que abordam factores dos 

aspectos relacionados com a dignidade e o sofrimento (Alfa de Cronbach de 0,93). Cada 

item é classificado numa escala de Likert, de 5 pontos (1= nenhum problema; 2= um 

pequeno problema; 3= um problema; 4=um grande problema;5= um problema enorme). 

Assim, os scores mais elevados exprimem a maior presença de sofrimento relacionado 

com o sentido de dignidade (Cunha et al.,2017).  

A análise factorial evidencia cinco dimensões: Presença de Sintomas; Sofrimento 

Existencial; Paz Interior; Dependência e; Suporte Social (Tabela 1). Cada item está 

associado a uma dimensão, muito embora os itens 10, 19, 23 e 24, da escala não estejam 

associados significativamente a nenhuma dimensão apresentada (Chochinov et al., 2002; 

Gonçalves, 2009). 
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Tabela 1. As dimensões da análise factorial, proposta por  Chochinov et al. (2002), e o 

item correspondente na escala.  

Dimensões Item PDI 

1) Presença de Sintomas;  Sentir sofrimento físico (3) 

Sentir-me deprimido (5) 

Sentir-se ansioso (6) 

Sentir incerteza (7) 

Preocupar-se com o futuro (8) 

Não pensar com clareza (9) 

2) Sofrimento Existencial;  Sentir que sua imagem se alterou (4) 

Sentir que já não é quem era (11) 

 Não se sentir valorizado (12) 

 Não manter papéis importantes (13) 

Sentir que a vida já não tem 

significado/objetivo (14) 

Sentir-se um fardo para os outros (18) 

3) Paz Interior;  Sentir que não se deu contributo 

significativo (15) 

Ter coisas por acabar (16) 

 Preocupações com a vida espiritual (17) 

4) Dependência e; Não conseguir realizar tarefas do 

quotidiano (1) 

Não conseguir realizar atividades de 

higiene e do corpo (2) 

Redução de privacidade (20) 

5) Suporte Social.  Não sentir apoio da família e amigos (21) 

Não sentir apoio dos profissionais de 

saúde (22) 

Não ser tratado com respeito (25) 
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A Escala de Dignidade do Doente Paliativo é baseada no modelo empírico da 

dignidade no doente terminal, que contempla perspectivas físicas, psicossociais, 

existenciais e espirituais particulares do doente, sendo assim um instrumento de 

autoavaliação viável e validado que pode auxiliar os profissionais de saúde a identificar 

as fontes de angústia e sofrimento relacionado a dignidade do fim da vida, 

proporcionando assim mais qualidade, alívio e conforto nos cuidados oferecidos. O tempo 

médio previsto para o preenchimento do instrumento era de 15 min. 

 

 

3.7 Procedimentos formais e éticos 

 

O presente estudo considerou os princípios éticos relacionados com investigações 

que envolvem seres humanos. Para Sarlet (2019, p. 2) “a proteção de dados é, em síntese, 

a proteção da pessoa humana, mormente o resguardo do livre desenvolvimento de sua 

personalidade e, em particular, por meio da garantia da sua autodeterminação 

informacional”.  

Com este propósito, foi elaborado um projecto de investigação, que posteriormente 

foi apresentado aos diretores clínicos das instituições selecionadas, que aprovaram o 

projecto e autorizaram a realização da investigação nos respectivos serviços.  

Após esta autorização foram estabelecidos os elos de ligação e feita a submissão do 

projecto à Comissão de Ética para a Saúde e Conselhos Administrativos de ambas as 

instituições, que deram um parecer favorável à realização do estudo. Com o parecer 

favorável para o início da colheita de dados, o processo ocorreu entre os meses de 

fevereiro e março de 2020, mediante o contacto prévio com os elos de ligação. 

Outros Não ser capaz de continuar rotinas 

habituais (10) 

Não ter controlo (19) 

Não ser capaz de “lutar” pelos desafios 

da doença (23) 

Não ser capaz de aceitar as coisas tal 

como estão (24) 
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A equipa de saúde foi informada sobre os objetivos do estudo, do carácter 

confidencial, voluntário, dos aspectos éticos e critérios de inclusão e exclusão. Nesse 

sentido, os profissionais demostram-se acessíveis, inclusive partilhando informações 

sobre a dinâmica clínica e institucional.  

Durante a abordagem no recrutamento dos participantes do estudo, inicialmente foi 

explicado que a colaboração nesta investigação era voluntária. Ainda nesse âmbito foi 

lhes entregue uma Informação ao Participante escrita, concomitantemente a uma 

explicação verbal sobre os objetivos do estudo e sobre o facto de que não haveriam 

respostas certas ou erradas, pelo que foi solicitado responder a todas as questões com a 

máxima sinceridade e, caso decidisse não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofreria nenhum dano, nem teriam qualquer influência 

nos cuidados que lhe seriam prestados.  

De forma a assegurar a confidencialidade dos dados, os participantes assinaram um 

Termo de Consentimento Informado, Esclarecido e Livre (Anexo I). Todas as 

informações fornecidas foram confidenciais e anónimas, não sendo possível através de 

base de dados associar a resposta ao participante.  

Para este efeito, foram assegurados os preceitos éticos através da encriptação do 

acesso a base de dados, assim também como ao computador com password, garantindo 

assim a proteção de todos dados coletados.  

Em relação aos riscos e benefícios, não foram esperados benefícios diretos e 

imediatos para os participantes, embora a informação recolhida pudesse ter futuro 

impacto positivo em outros doentes.  

 

 

3.8 Recolha de dados  

 

Em virtude das pessoas com IRC realizarem a HD em períodos e horários fixos, a 

recolha de dados foi realizada nos turnos da manhã, tarde e noite. A recolha de dados 

aconteceu na sala de diálise, em um espaço coletivo.  

Procurou-se não abordar o participante no início da sessão, devido ao tempo que 

era preciso para o processo de registo do peso, verificação da pressão sanguínea, 

oxigenação, dentre outros parâmetros essenciais, para além da conexão efetiva com a 

máquina de diálise. A aplicação dos questionários também era suspensa durante o tempo 
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do lanche, sendo que nos momentos de pausa se procurou escrever alguns detalhes no 

diário de campo. 

Enfim, no momento da recolha, os doentes estavam a realizar a diálise e o processo 

foi composto por três etapas:  

 

1) O contacto inicial em que foram dadas informações sobre os objetivos da pesquisa. 

2) Foram apresentadas as informações ao participante, sobre o carácter voluntário da 

participação na pesquisa, assim como o Consentimento Informado Livre e Esclarecido 

com a garantia do anonimato e segurança das respostas dadas, os requisitos para a 

participação, critérios de inclusão e dados de contacto da investigadora.  

3) Explicação sobre o preenchimento do questionário (que poderia ser de 

autopreenchimento ou preenchido com o auxílio da investigadora). 

 

Ainda sobre a recolha dos dados, convém justificar que em março de 2020, em 

virtude da pandemia por Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, não foi 

possível continuar a recolha de dados. As instituições estabeleceram planos de 

contingência apertados e, portanto, devido a suspensão de todas as atividades de 

formação, nomeadamente aulas, estágios ou visitas de estudo, os elementos externos, 

como a investigadora, ficaram interditos de circular nas instituições. Levantado o 

progressivo desconfinamento, essas medidas mantêm-se vigentes, verificando-se também 

uma menor procura dos doentes em geral e um receio acrescido. Face ao exposto, e por 

razões alheias à investigadora, mas importantes, não foi possível continuar e, por 

conseguinte, prosseguiu-se com a análise com os dados recolhidos até ao momento e que 

constituem a presente dissertação. 

 

3.9 Análise dos dados  

 

Após a recolha de dados, foi dado prosseguimento à análise dos dados. Criou-se 

uma base da dados no software IBM SPSS®, versão 21.0 para Windows, e em seguida 

utilizou-se o mesmo software para execução dos cálculos das medidas estatísticas. Foram 

realizadas estatísticas descritivas a fim de caracterizar a amostra e verificar a ocorrência 

de experiências problemáticas dos participantes. Os itens da Escala de Dignidade do 

Doente Paliativo foram considerados problemáticos quando os doentes marcavam, em 

cada um deles, resposta igual ou superior a 3, em que “3 = Um problema”, “4 = Um 
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grande problema” e “5 = Um problema enorme”, conforme sugerido pelos autores. A 

proporção de indivíduos que vivenciaram cada um dos problemas foi comparada entre os 

grupos, utilizando-se o teste Qui-quadrado. Empregou-se o teste exato de Fisher quando 

os valores esperados foram abaixo de 5. Já a média de problemas foi comparado entre os 

grupos por meio do teste t de Student. 
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4.APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

No presente capítulo serão apresentados os resultados, de acordo com os objetivos 

propostos e as questões de investigação elaboradas. No início serão apresentados os 

resultados recolhidos através das análises estatísticas descritivas. Depois serão 

apresentados os resultados obtidos pelas estatísticas inferenciais. Adotou-se o nível de 

significância de 0.05 (p value) para todos os testes.  

O número total de participantes foi de 75. Destes, 62 eram do sector privado e 13 

do sector público. Sobre este número, importa ressalvar que, inicialmente, tentou-se 

recrutar um número maior de pessoas. No entanto, e segundo os critérios de elegibilidade 

definidos, foram excluídos aqueles que não conseguiram concluir o preenchimento do 

questionário, por cansaço (n=2) ou por desconforto associado à diálise (n=2), os que 

estavam em isolamento (n=1), o que não possuía a idade mínima para inclusão no estudo 

(n=1), os que não sabiam ler nem escrever (n=2), os que apresentavam alterações no 

estado mental (n=5), e os que que rejeitaram a participação no estudo (n=7). 

 

 

Caracterização da amostra de acordo com os dados sociodemográficos  

 

A amostra foi constituída por 75 participantes, com idades a variar entre os 23 e os 

95 anos (M = 68,53 anos; DP = 14,34 anos). Na Tabela 2, verifica-se que a maior parte 

dos participantes são homens, apesar de existir um equilíbrio na amostra, sem grandes 

discrepâncias entre as percentagens de ambos os sexos.  

A maioria dos participantes estava casado (54,7%), sendo os demais viúvos 

(17,3%), solteiros (13,3%), divorciados (12%) ou em união de facto (2,7%). 

Relativamente à nacionalidade, a maioria é de Portugal (96%) e os demais de outros 

países (4,0%), como Brasil (1,3%) e Angola (2,7%).   

Quanto à escolaridade, a maior parte tinha o Ensino Básico, 1º ciclo (50,7%), 

seguido do Ensino Básico-3º ciclo (13,3%), Ensino Básico-2º ciclo (10,7%), Ensino 

Secundário (9,3%), Ensino Pós secundário (5,3%), Ensino Superior (5,3%) e, apenas 

2,7% só sabem ler e escrever ou marcaram “outro” (2,7%).  
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Oitenta por cento dos doentes eram reformados, 9,3% estavam empregados, 6,7% 

desempregados. 

 

 

Tabela 2. Medidas descritivas em relação ao sexo, idade, estado civil, 

nacionalidade, escolaridade e situação laboral. 

 

            n % 

 

Sexo 

            

Homens 44        58,7 

Mulheres 31        41,3 

Idade (M, DP)          68,53       14.34 

Estado Civil              

Casado 41 54,7 

Solteiro 40 13,3 

Divorciado 9 12,0 

Viúvo 13 17,3 

União de Facto 2 2,7 

Nacionalidade   

Portugal  72 96,0 

Outros países  3 4,0 

Escolaridade               

Sabe ler e escrever 2 2,7 

Ensino Básico  

1º ciclo  

 

38 50,7 

Ensino Básico  

2º ciclo  

 

8 10,7 

Ensino Básico 

3º ciclo  

 

10 13,3 

Ensino Secundário  7 9,3 

 

          Ensino  

Pós secundário  

4 5,3 
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Ensino Superior 4 5,3 

 

Outro 2 2,7 

 

Situação Laboral    

Empregado 7 9,3 

 

Desempregado 5 6,7 

 

Reformado 60 80,0 

 

Outro 3 4,0 

 

 

 

Caracterização da amostra de acordo com os dados clínicos 

 

No que se refere aos dados clínicos, os participantes foram questionados se sabiam 

há quanto tempo lhe diagnosticaram a doença. Em média, os participantes tinham sido 

diagnosticados há 9,80 anos (DP = 9,81; Amplitude: 3 meses a 40 anos) revelando assim 

uma grande variação no tempo de diagnóstico. Importa também realçar que nem todos 

souberam responder a estas perguntas (n= 28). 

No que diz respeito sobre há quanto tempo tinham iniciado a hemodiálise, em média 

tinham iniciado há 4,26 anos (DP = 5,33; Amplitude: 1 mês a 22 anos), revelando também 

uma variedade elevada entre os participantes. Desta pergunta, apenas um participante não 

soube responder. Os dados na Tabela 3, referem-se aos que souberam responder as 

perguntas clínicas. 
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Tabela 3. Variáveis clínicas da amostra. 

 
Média Mediana Desvio 

Padrão 

Amplitude 

Tempo de diagnóstico 

         

         9,80 

 

5,08 (5 anos e 

1 mês) 

 

9,81 

 

3 meses a 40 

anos 

 

Tempo de hemodiálise 

 

4,26 

 

2,13 (Aprox. 2 

anos e 2 meses) 

 

4,26 

 

1 mês a 22 

anos 

 

 

Escala da Dignidade do Doente Paliativo 

 

Na análise desta secção, consideraram-se os itens da Escala de Dignidade do 

Doente Paliativo (Gonçalves, 2009) em que cada item é classificado problemático quando 

os doentes marcavam em cada um deles resposta igual ou superior a 3, em que “3 = Um 

problema”, “4 = Um grande problema” e “5 = Um problema enorme”, sendo que os scores 

mais elevados exprimem a maior presença de sofrimento relacionado com o sentido de 

dignidade. Adicionalmente, procurou-se relacionar o item com a dimensão em que o 

mesmo está associado. 

Neste contexto, a frequência média de problemas relacionados a dignidade foi de 

8,12 (DP = 0,79, amplitude = 0-24). Os cinco itens relatados como mais problemáticos 

foram: relacionado a dimensão Presença de Sintomas “Sentir incerteza quanto à minha 

doença e tratamento” (52%), relacionado também a dimensão Presença de Sintomas 

“Preocupar-me com o meu futuro” (50,67%), relacionado a dimensão sobre Dependência 

“Sentir que a minha doença e os cuidados de que necessito reduziram a minha 

privacidade” (49,33%), “Não ser capaz de continuar com as rotinas habituais” (45,33%) 

que não está associado a nenhuma dimensão, e relacionado ao Sofrimento Existencial 

“Sentir que já não sou quem era antes”  (44%). Estes resultados indicam a Presença de 

Sintomas como a dimensão que mais preocupa os participantes.  
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Dos 25 itens, cinco foram considerados problemáticos apenas para 14-20% dos 

participantes. Destes, observa-se que fazem parte das dimensões Sofrimento Existencial, 

a exemplo do item 4: “Sentir que a imagem que os outros têm de mim se alterou 

significativamente”, Paz Interior, a exemplo do item 15: “Sentir que, durante a minha 

vida, não dei nenhum contributo significativo ou duradouro” e Suporte Social, a exemplo 

do item 21: “Não me sentir apoiado/a pelo meu grupo de amigos e família”. Nenhum dos 

itens foram considerados problemáticos por menos de 10% dos doentes (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Prevalência de problemas de dignidade do doente e análise fatorial. 

 

PDI item 
% com 

problema 

Dimensão 

de angústia 

relacionada 

 

Sentir incerteza quanto à minha doença e tratamento 

52% 

Presença de  

Sintomas 

 

Preocupar-me com o meu futuro 

50,7% 

Presença de 

Sintomas 

 

Sentir que a minha doença e os cuidados de que 

necessito reduziram a minha privacidade 
49,3% Dependência 

   

Não ser capaz de continuar com as rotinas habituais 45,3% Outro 

   

Sentir que já não sou quem era antes 
44% 

Sofrimento 

Existencial 

   

Sentir-me ansioso/a 
42,7% 

Presença de 

Sintomas 

   

Não ser capaz de realizar tarefas relacionadas com a 

vida de todos os dias (por exemplo, lavar-me, vestir-

me) 

38,7% Dependência 

   

Sentir-me deprimido/a 
37,3% 

Presença de 

Sintomas 
   

Sentir sofrimento físico (dor, falta de ar, enjoos, etc.) 
36% 

Presença de 

Sintomas 

   

Sentir que deixei “coisas por acabar”. (exemplo, coisas 

que não disse ou não acabei) 
34,7% 

 

Paz Interior 
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Não ser capaz de aceitar as coisas tal como elas estão. 34,7% Outro 

   

Não ser capaz de manter papéis importantes (marido 

ou esposa, pai ou mãe, etc.) 
33,3% 

Sofrimento 

Existencial 

   

Sentir que, mentalmente, já não sou capaz de “lutar” 

pelos desafios da minha doença 
33,3% Outro 

   

Não ser capaz de pensar com clareza 
30,7% 

Presença de 

Sintomas 

   

Sentir que sou um fardo para os outros 
30,7% 

Sofrimento 

Existencial 

Não ser capaz de realizar, sem auxílio, actividades 

relacionadas com o meu corpo e higiene pessoal 

(exemplo: precisar de ajuda nas idas à casa de banho) 

28% Dependência 

   

Não me sentir com valor ou valorizado/a 
28% 

Sofrimento 

Existencial 

   

Sentir que não tenho controlo sobre a minha vida 
26,7% 

Outro 

 

Preocupar-me que a minha vida espiritual não faça 

sentido 
24% Paz Interior 

   

Sentir que a vida já não tem significado ou objectivo 

21,3% 

Sofrimento 

Existencial 

 

Não me sentir apoiado/a pelos profissionais de saúde 

20% 

Suporte 

Social 

 

Sentir que, durante a minha vida, não dei nenhum 

contributo significativo ou duradouro 
18,7% 

Paz Interior 

 

   

Não me sentir apoiado/a pelo meu grupo de amigos e 

família 
18,7% 

Suporte 

Social 

 

Não ser tratado/a pelos outros com respeito ou 

compreensão 18,7% 

 

Suporte      

Social 

 

 

Sentir que a imagem que os outros têm de mim se 

alterou significativamente 14,7% 

Sofrimento 

Existencial 
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Em seguida, foram comparadas as médias de problemas quanto ao estado civil, 

tendo esta variável sido subdividida em dois grupos: casados/união de facto e 

solteiros/divorciados/viúvos. Contudo, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre eles [t(73) = 0,82; p = 0,42]. Ou seja, as médias de 

problemas entre pessoas casadas/união de facto (M = 8,69; DP = 6,72) e 

solteiras/divorciadas/viúvas (M = 7,40; DP = 6,90) é semelhante.  

Quanto ao sexo [t(73) = 0,77; p = 0,45] e à idade (até 69 anos e superior a 70 anos) 

[t(73) = -1,45; p = 0,15], também não foram verificadas diferenças significativas quanto 

à média de problemas relatados.  

Já no que se refere à escolaridade (até Ensino Básico 1º ciclo e igual ou superior ao 

Ensino Básico 2º ciclo), os achados não apontaram diferenças de médias nesses grupos 

[t(73) = 1,49; p = 0,14].  

Quanto ao tempo de diagnóstico e tempo de hemodiálise, não foram encontradas 

diferença no que tange a quantidade de problemas relatados, como pode ser observado na 

Tabela 5. 
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Tabela 5. Diferenças na prevalência de problemas entre características demográficas. 

Variável Médias 
Desvio 

padrão 
t p 

IC 95% 

(limite inferior / 

limite superior) 

Estado civil      

Casados/união de facto 8,69 6,72 
0,82 

0,42 

(NS) 
-1,86 / 4,45 

Solteiros/divorciados/viúvos 7,40 6,90 

Sexo      

Feminino 8,83 6,65 
0,77 

0,45 

(NS) 
-1,96 / 4,41 

Masculino 7,61 6,92 

Idade      

<70 anos 6,91 6,44 
-1,45 

0,15 

(NS) 
-5,37 / 0,85 

≥70 anos 9,18 6,99 

Escolaridade      

≤ Ensino Básico (1º ciclo) 9,20 6,04 
1,49 

0,14 

(NS) 
-0,79 / 5,42 

≥ Ensino Básico (2º ciclo) 6,89 7,45 

Tempo de diagnóstico      

Até 5 anos e 1 mês 8,54 7,47 
0,56 0,58 -2,97 / 5,27 

A partir de 6 anos 7,39 6,50 

Tempo de hemodiálise      

Até 2 anos 8,22 6,47 
0,03 0,97 -3,12 / 3,23 

A partir de 2 anos e 3 meses 8,16 7,22 

 

Legenda: t (teste t de Student); p (nível de significancia); IC (intervalo de confiança); NS (não significativo). 

 

A fim de verificar associações entre as variáveis sociodemográficas dos doentes e 

os problemas relatados, realizaram-se testes Qui-quadrado bivariados. Os resultados 

apontaram associações significativas entre o item 3 [Sentir sofrimento físico (dor, falta 

de ar, enjoos, etc.)] e a idade (χ2= 4,92; p = 0,03), considerando um nível de significância 

menor que 0,05. Ou seja, as pessoas com menos de 70 anos apresentaram menor 

prevalência desse problema (23%) quando comparadas às pessoas com idade igual ou 

superior a 70 anos (48%) (Tabela 6).  
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Tabela 6. Resultados do teste qui-quadrado: associação entre variável de idade e itens 

considerados “problemáticos” pelos participantes. 
 

 

Variável 

Idade 

 

Não ser capaz de realizar tarefas relacionadas 

com a vida de todos os dias (por exemplo, lavar-

me, vestir-me) 

 

 

% com problemas 

       

     χ2 

          

         p 

34,5% (<70 anos) 

65,5% (≥70 anos) 

 

2,82 

 

0,09 

Não ser capaz de realizar, sem auxílio, 

actividades relacionadas com o meu corpo e 

higiene pessoal (exemplo: precisar de ajuda nas 

idas à casa de banho) 

 

        38,1% (<70 anos) 

 61,9% (≥70 anos) 
0,86 0,35 

Sentir sofrimento físico (dor, falta de ar, enjoos, 

etc.) 

 

       29,6% (<70 anos) 

    70,4% (≥70 anos) 
4,92 0,03* 

 

Sentir que a imagem que os outros têm de mim 

se alterou significativamente 

 

27,3% (<70 anos) 

72,7% (≥70 anos) 
1,95 0,16 

 

Sentir-me deprimido/a 

 

 

35,7% (<70 anos) 

64,3% (≥70 anos) 

 

2,15 0,14 

 

Sentir-me ansioso/a 

 

 

40,6% (<70 anos) 

59,4% (≥70 anos) 

0,82 0,37 

 

 

Sentir incerteza quanto à minha doença e 

tratamento 

 

 

43,6% (<70 anos) 

56,4% (≥70 anos) 

0,31 0,58 

Preocupar-me com o meu futuro 

 

 

55,3% (<70 anos) 

44,7% (≥70 anos) 

 

2,29 0,13 

 

Não ser capaz de pensar com clareza 

 

 

39,1% (<70 anos) 

60,9% (≥70 anos) 

0,76 0,38 

 

 

Não ser capaz de continuar com as rotinas 

habituais 

 

 

38,2% (<70 anos) 

61,8% (≥70 anos) 

1,78 0,18 

 

Sentir que já não sou quem era antes 

 

 

42,4% (<70 anos) 

57,6% (≥70 anos) 

0,43 0,51 

 

 

Não me sentir com valor ou valorizado/a 

 

33,3% (<70 anos) 

66,7% (≥70 anos) 
2,08 0,15 

 

Não ser capaz de manter papéis importantes 

(marido ou esposa, pai ou mãe, etc.) 

 

 

     40% (<70 anos) 

      60% (≥70 anos) 
0,67 0,41 
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Na associação com a escolaridade, também foi possível observar significância com 

os itens 17 (Preocupar-me que a minha vida espiritual não faça sentido) e 18 (Sentir que 

sou um fardo para os outros) (χ2= 5,69; p = 0,02 e χ2= 5,65; p = 0,02, respectivamente). 

De tal modo, a prevalência desses dois problemas depende da escolaridade dos doentes, 

Sentir que a vida já não tem significado ou 

objectivo 

 

 

   37,5% (<70 anos) 

62,5% (≥70 anos) 

0,69 0,41 

 

Sentir que, durante minha vida, não dei nenhum 

contributo significativo ou duradouro 

 

35,7% (<70 anos) 

64,3% (≥70 anos) 
0,83 0,36 

 

 

Sentir que deixei “coisas por acabar” (exemplo, 

coisas que não disse ou não acabei) 

 

46,2% (<70 anos) 

53,8% (≥70 anos) 
0,004 0,95 

 

Preocupar-me que a minha vida espiritual não 

faça sentido 

 

 

38,9% (<70 anos) 

61,1% (≥70 anos) 

 

0,58 0,45 

 

Sentir que sou um fardo para os outros 

 

 

 

30,4% (<70 anos) 

69,6% (≥70 anos) 

 

3,51 0,06 

Sentir que não tenho controlo sobre a minha 

vida 

 

 35% (<70 anos) 

 65% (≥70 anos) 
1,49 0,22 

 

Sentir que a minha doença e os cuidados de que 

necessito reduziram a minha privacidade 

 

43,2% (<70 anos) 

56,8% (≥70 anos) 
0,34 0,56 

 

Não me sentir apoiado/a pelo meu grupo de 

amigos e família 

 

35,7% (<70 anos) 

64,3% (≥70 anos) 
0,83 0,36 

 

Não me sentir apoiado/a pelos profissionais de 

saúde 

 

46,7% (<70 anos) 

53,3% (≥70 anos) 
0,00 1,00 

 

Sentir que, mentalmente, já não sou capaz de 

“lutar” pelos desafios da minha doença 

 

40% (<70 anos) 

60% (≥70 anos) 
0,67 0,41 

 

Não ser capaz de aceitar as coisas tal como elas 

estão 

 

 

50% (<70 anos) 

50% (≥70 anos) 
0,18 0,67 

Não ser tratado/a pelos outros com respeito ou 

compreensão 

 

  28,6% (<70 anos) 

   71,4% (≥70 anos) 
2,27 0,13 

Nota: *significativo para p<0,05 
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ou seja, aqueles com Ensino Básico (1º ciclo) ou menor grau de instrução terão menor 

probabilidade de apresentar esses problemas (Tabela 7). 

Já nas variáveis clínicas (tempo de diagnóstico e tempo de hemodiálise), não se 

observaram associações significativas com nenhum dos itens da escala. 

 

Tabela 7. Resultados do teste qui-quadrado: associação entre variável de escolaridade e 

itens considerados “problemáticos” pelos participantes. 

Variável % com problemas   χ2 p 

Escolaridade    

 

Não ser capaz de realizar tarefas relacionadas com 

a vida de todos os dias (por exemplo, lavar-me, 

vestir-me) 

 

           55,2% GI 

44,8% GS 
0,06 0,80 

 

Não ser capaz de realizar, sem auxílio, actividades 

relacionadas com o meu corpo e higiene pessoal 

(exemplo: precisar de ajuda nas idas à casa de 

banho) 

 

52,4% GI 

47,6% GS 
0,01 0,92 

 

Sentir sofrimento físico (dor, falta de ar, enjoos, 

etc.) 

 

59,3% GI 

40,7% GS 
0,60 0,44 

 

Sentir que a imagem que os outros têm de mim se 

alterou significativamente 

 

 

45,5% GI 

54,5% GS 
0,32 0,57 

 

Sentir-me deprimido/a 

 

 

67,9% GI 

32,1% GS 
3,79 0,05 

 

Sentir-me ansioso/a 

 

56,3% GI 

43,8% GS 
0,19 0,66 

 

Sentir incerteza quanto à minha doença e 

tratamento 

 

  59% GI 

  41% GS 
1,04 0,31 

 

Preocupar-me com o meu futuro 

 

 60,5% GI 

 39,5% GS 
1,60 0,21 

 

Não ser capaz de pensar com clareza 

 

 

 60,9% GI 

 39,1% GS 
0,76 0,38 

 

Não ser capaz de continuar com as rotinas 

habituais 

 

 58,8% GI 

 41,2% GS 
0,75 0,39 
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Sentir que já não sou quem era antes 

 

 

60,6% GI 

39,4% GS 

1,25 0,26 

 

Não me sentir com valor ou valorizado/a 

 

 

71,4% GI 

28,6% GS 
3,84 0,05 

Não ser capaz de manter papéis importantes 

(marido ou esposa, pai ou mãe, etc.) 

 

 

60% GI 

40% GS 
0,67 0,41 

 

Sentir que a vida já não tem significado ou 

objectivo 

 

56,3% GI 

43,8% GS 
0,07 0,79 

 

Sentir que, durante minha vida, não dei nenhum 

contributo significativo ou duradouro 

 

57,1% GI 

42,9% GS 
0,10 0,75 

 

Sentir que deixei “coisas por acabar” (exemplo, 

coisas que não disse ou não acabei) 

 

61,5% GI 

38,5% GS 
1,08 0,30 

 

Preocupar-me que a minha vida espiritual não faça 

sentido 

 

77,8% GI 

22,2% GS 
5,69 0,02* 

 

Sentir que sou um fardo para os outros 

 

73,9% GI 

26,1% GS 
5,65 0,02* 

 

Sentir que não tenho controlo sobre a minha vida 

 

65% GI 

35% GS 
1,49 0,22 

 

Sentir que a minha doença e os cuidados de que 

necessito reduziram a minha privacidade 

 

59,5% GI 

40,5% GS 
1,10 0,29 

 

Não me sentir apoiado/a pelo meu grupo de 

amigos e família 

 

50% GI 

50% GS 
0,08 0,78 

 

Não me sentir apoiado/a pelos profissionais de 

saúde 

 

53,3% GI 

46,7% GS 
0,00 1,00 

 

Sentir que, mentalmente, já não sou capaz de 

“lutar” pelos desafios da minha doença 

 

68% GI 

32% GS 
3,24 0,07 

 

Não ser capaz de aceitar as coisas tal como elas 

estão 

 

46,2% GI 

53,8% GS 
0,82 0,36 

 

Não ser tratado/a pelos outros com respeito ou 

compreensão 

 

71,4% GI 

28,6% GS 
2,27 0,13 

Nota: GI = inferior ou igual a Ensino Básico (1º ciclo); GS = superior ou igual a Ensino Básico (2º ciclo); 

*significativo para p<0,05 
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5.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos neste estudo. A discussão 

destes resultados será realizada de acordo com o objetivo e as perguntas orientadoras 

propostas. Contudo, ressalta-se que o estudo apresentou limitações, tais como o tamanho 

da amostra. No total, 75 pessoas participaram do estudo. Compreende-se que um número 

maior de participantes seria uma mais valia. O estudo foi aplicado em duas Unidades de 

Referência no cuidado a doentes renais na região do Porto: uma do sector público 

(unidade de um hospital de referência na cidade do Porto) e outra do sector privado, o que 

demostrou ser uma circunstância positiva, visto que estas instituições acolhem pessoas 

das mais diversas regiões de Portugal. 

Não obstante, e contrariamente ao inicialmente previsto, encontrou-se um número 

reduzido de doentes no sector público, apesar de ser um hospital de referência. Dos 75 

doentes, 62 eram do sector privado e 13 do sector público. Tal como referido pelo 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde (2012, p. 84) no seu relatório de 

primavera, “Portugal ocupa uma posição única no contexto Europeu no que respeita à 

organização da rede de clínicas para prestação de cuidados de hemodiálise a doentes 

renais crónicos. A quase totalidade da oferta é de iniciativa privada, contrariamente ao 

panorama geral, em que o serviço público – excluindo a Hungria e a Turquia – é 

responsável por cerca de 70% dos doentes.   

No entanto, no sector público havia pessoas internadas e não internadas em 

programa de hemodiálise, enquanto no sector privado havia, apenas, pessoas não 

internadas. Por este motivo optou-se por realizar o estudo apenas com as que não estavam 

internadas, evitando assim um desequilíbrio na amostra. Este cenário impossibilitou 

também efetuar análises comparativas entre estar ou não internado e quanto ao local onde 

os cuidados eram prestados. 

Assim, e segundo os critérios de elegibilidade, foram incluídas as pessoas que não 

apresentassem alterações neurológicas e que estivessem orientados. Ainda assim 

observou-se algum grau de limitação nas respostas das variáveis clínicas. Alguns 

participantes sentiam-se perdidos e confusos, sem saber o tempo exato que receberam o 

diagnóstico e davam uma resposta aproximada. Percebe-se que esta dificuldade não se 

deve as questões realizadas, mas no sentido da limitação natural imposta pela própria 



63 
 

condição da doença renal, pois os anos de diagnóstico foram obtidos por meio de 

autorrelato do participante e não por meio de um documento formal, que testificaria a 

precisão das respostas colhidas. Portanto, empiricamente, e mediante aos dados 

recolhidos na exclusão, assim como nossa observação, permite-nos sustentar o declínio 

cognitivo e funcional destes doentes, realidade já suportada na evidência científica 

(Amatneeks & Hamdan, 2019; Matta et al., 2014; Silva et al., 2014; Oh et al., 2019; 

Passos et al., 2018) e, ainda, na típica trajectória das doenças (Hofstede et al., 2016; 

Kendall et al., 2015; Lynn & Adamson, 2003; Murray et al., 2005). Todos estes factores 

justificam cada vez mais a complexidade destes doentes, das suas necessidades muitas 

vezes subvalorizadas e, ainda, da necessidade de uma integração precoce nos Cuidados 

Paliativos (Chidiac, 2018; Hui et al.2018; Kaasa et al., 2017; Pidgeon et al., 2018). 

A manutenção da dignidade para alguns doentes, é mais significativo que a própria 

saúde, tornando assim essencial que os profissionais de saúde compreendam o sentido de 

dignidade sob a perspectiva do doente (Albers et al., 2011; Chochinov, 2002, 2007; 

Chochinov et al., 2009, 2016; Cunha et al., 2017; Julião et al., 2018; Rullán et al., 2015; 

Söderman, 2020; Blomberg et al., 2019). Neste sentido, procurou-se identificar factores 

que poderiam afetar o sentido de dignidade, nomeadamente, as variáveis 

sociodemográficas ou clínicas. 

 A IRC, de acordo com Marinho et al., (2018), é um problema de saúde pública e 

as variáveis sociodemográficas podem apresentar interferência na vida e no quotidiano 

de doentes renais em hemodiálise. Portanto, e tal como exposto nos resultados, constata-

se que o perfil encontrado na amostra deste estudo é maioritariamente composta por 

pessoas do sexo masculino (58,7%), idosos (68,53%), casados (54,7%), portugueses 

(96%), com escolaridade até o Ensino Básico – 1ºciclo (50,7%) e reformados (80,0%), 

configurando um perfil frequente nas investigações deste tema, não só em Portugal mas 

em outros países (Avendaño et al.,2016; Marçal et al.,2019; Ottaviani et al.,2016; Silva 

et al., 2016; Wilk et al.,2019). 

A média de idade era de 68,53 anos e o desvio padrão de 14,34. O investigado mais 

jovem tinha 23 anos e o mais idoso 95, dados que se aproximam dos números concedidos 

pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia de que a idade média dos doentes em tratamento 

é de 65,9 anos, e ainda de acordo com seus dados, a maioria dos novos doentes iniciando 

diálise ou submetidos a transplante renal em 2018, tinham entre 18 anos e 65 anos 

(Sociedade Portuguesa de Nefrologia, 2019), consistindo em um período em que as 
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pessoas estão em pleno ápice da vida produtiva. Porém, a necessidade de sessões repetidas 

de hemodiálise e as limitações físicas, sociais e psicológicas, provocam um grande 

impacto na sua rotina. Isso traz à luz o facto de que a doença renal não é apenas uma 

patologia exclusiva apenas das pessoas idosas, apesar do envelhecimento ser um factor 

que influência o funcionamento de vários órgãos (Rotella et al., 2020; Santana et al., 

2018; Silva & Silva, 2011; Trentini et al., 2004).  

Em relação ao sexo, houve predomínio do sexo masculino (58,7%), corroborando 

com vários estudos de análises demográficas sobre IRC que atestam a predominância de 

homens em contexto dialítico (Marinho et al., 2018; Silva et al., 2016; Silva et al., 2014; 

Ferreira, 2017; Jesus et al., 2019; Silva et al., 2016; Lascasas et al., 2019). Um estudo nos 

Estados Unidos também sugere uma prevalência maior de homens, do que de mulheres 

em diálise com IRC em estádio avançado (United States Renal Data System, 2018). 

Contudo, apesar da presença masculina em diálise ser mais evidente, uma revisão 

sistemática e meta-análise apontou que a prevalência da doença renal crónica a nível 

mundial é maior em mulheres (Hill et al., 2016), muito embora o número de mulheres em 

diálise seja menor do que o número de homens. Isso pode ser atribuído ao facto da 

evolução da doença ser mais lenta nas mulheres e mais rápida nos homens, assim como a 

existência de barreiras psico-socioeconómicas e culturais, sustentadas pelo facto de 

muitas mulheres serem provedoras da família e não poderem parar de trabalhar para 

cuidarem ao máximo da sua família, o que leva ao início tardio ou à ausência de diálise 

entre as mulheres (Jiménez et al., 2018; Marinho et al., 2017).  O acesso desigual aos 

cuidados é, também, um problema crucial em países sem acesso universal aos cuidados 

de saúde.  Portanto, há uma necessidade notória de conscientizar as mulheres por meio 

de estratégias de educação para a saúde, para promover o acesso a TSR ou ao transplante 

renal(Jiménez et al., 2018).  

Quanto ao estado civil, verificou-se que maior parte possuía um parceiro (casados 

54,7% e união de facto 2,7%) em relação aos que não possuíam (viúvos 17,3%; solteiros 

13,3% e divorciados 12%). No que concerne o aspecto conjugal, os dados encontrados 

estão de acordo com o que Guerra-guerrero et al., (2012) e Salomé et al., (2012)  

encontraram em seus estudos, em que a maioria dos doentes em TSR possuem 

companheiro. A presença de um parceiro para o doente renal crónico pode ser benéfico e 

ter influência positiva sob a percepção da qualidade de vida e até da dignidade pessoal. 

Por outro lado, a ausência de um parceiro pode ser prejudicial e ter contributo 

https://usrds.org/Default.aspx
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significativo no processo de adoecimento, levando até mesmo à depressão, do mesmo 

modo que o cuidado extremo e controlo excessivo também podem influenciar 

negativamente a carga da doença (Jesus et al., 2019). Além disso, é importante ressaltar 

que nos Cuidados Paliativos, o cuidador também é foco dos cuidados, assim como a 

família, que é parte essencial desse processo, sendo considerada, portanto, como parte 

integrante da equipa interdisciplinar. Para tal, o cuidador deve ser sempre considerado 

nesse contexto. Com efeito, os cuidadores muitas vezes têm necessidades de saúde 

próprias que requerem atenção e gestão (Currow, 2015; Pidgeon et al., 2018) e, nesse 

sentido, a dignidade do cuidador, não tendo sido objeto de estudo nesta investigação, é 

um elemento que merece também reflexão e pesquisa. 

No que diz respeito à nacionalidade, grande parte dos participantes é de Portugal 

(96%,) facto que não foi surpreendente, visto ser o local selecionado para efetuar a 

investigação. Conquanto foram observados também a presença de outros países como 

Brasil (1,3%) e Angola (2,7%). O impacto de conviver com uma doença ameaçadora de 

vida, torna-se ainda mais desafiador quando os doentes, nomeadamente em fim de vida, 

desejam regressar às suas origens, à sua família, à terra em que nasceram e onde tiveram 

grande parte das suas memórias. Esta situação é por vezes complexa e dificultada pelo 

declínio associado à doença, sobretudo quando estão implicadas situações de 

dependência, suporte financeiro, social e emocional. No caso das pessoas com IRC, isso 

é especialmente problemático, devido à trajectória da doença, à obrigatoriedade e  a 

periodicidade que a modalidade de HD exige, sendo necessário ter cautela ao planear 

estes cuidados, articular com centros de diálise, verificar a possibilidade de transitar para 

outro local, o que requer estratégias tanto a nível organizacional como familiar e pessoal. 

A discussão, tomada de decisão e planeamento destas necessidades são mais facilmente 

identificadas e geridas no início da trajectória da doença, demostrando a importância da 

integração precoce e do trabalho da equipa interdisciplinar nos Cuidados Paliativos (Hui 

et al., 2018; Kendall et al., 2015). Pois toda esta conjectura, por fim, tem influência na 

dignidade da pessoa.  

Quanto à escolaridade, a maior parte tinha o Ensino Básico 1º ciclo – 4º ano de 

escolaridade, antiga 4ª classe (50,7%). Marinho et al., (2017) em seu estudo de revisão 

sistemática com o objetivo de estimar a prevalência de doença renal crónica em adultos 

do Brasil, asseverou que a IRC está associada a menores índices de escolaridade. Essa 
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conjuntura também pode ser observada na realidade portuguesa, onde se observa que 

grande parcela de pessoas com IRC frequentaram apenas o Ensino Básico (Bastos, 2012).  

Já os dados recolhidos sobre a situação laboral dos inqueridos, mostram que na sua 

maioria são reformados (80%). Esta população enfrenta riscos em relação à sua situação 

financeira, seja devido à perda de emprego ou à reforma precoce, pois geralmente pessoas 

com IRC em estádio avançado e em tratamento de HD são reformadas por incapacidade 

(Cruz et al., 2016; Trentini et al., 2004). Uma investigação qualitativa dos autores Cruz 

et al., (2016), realizou entrevistas semiestruturadas com a pretensão de compreender o 

significado que os doentes renais em HD e que permanecem na vida laboral, atribuem ao 

trabalho. Alguns dos resultados encontrados sobre os significados do trabalho e os 

motivos da sua manutenção apontaram para a dignidade e independência, traduzidas pela 

capacidade de manter o sustento e a preservação da saúde mental.  

Nas variáveis clínicas, pode-se observar que a média da resposta à pergunta “Sabe 

a quanto tempo lhe diagnosticaram a doença?” foi de 9,80 anos (DP = 9,81; Amplitude: 

3 meses a 40 anos). No processo de recolha de dados percebeu-se que alguns doentes 

tinham um certo grau de dificuldade para responder esta pergunta. Ainda que estivessem 

sido excluídas do estudo as pessoas com alterações neurológicas, cognitivas e em estados 

confusionais, percebeu-se em alguns outros doentes que participaram do estudo, que 

respondiam lentamente ou com dificuldade, alguns até mesmo durante todo o inquérito. 

Na nossa perspectiva, este facto pode estar relacionado com dois factores: por um 

lado, devido ao facto de conviverem com esta condição durante um longo período de 

tempo e, consequentemente, perderem a noção do tempo, ou até mesmo por causa da 

etiologia da IRC. Mascarenhas et al (2010), num estudo com a finalidade de descrever as 

condições sociodemográficas e de saúde de doentes com IRC submetidos a tratamento 

hemodialítico num estado do nordeste do Brasil, constatou uma taxa significativa de 

pessoas com IRC com causas indefinidas em relação a origem dessa patologia. Os autores 

concluíram que isso pode estar associado ao facto dos doentes não apresentarem 

diagnóstico clínico claro devido à presença de muitas comorbidades, o que pode ser 

considerado como uma explicação plausível do porquê de muitos doentes do presente 

estudo terem dificuldades para identificar claramente quando foi que lhe deram um 

diagnóstico. Um outro estudo que pretendeu descrever e comparar a percepção da 

qualidade de vida de 109 pessoas com IRC em estádio avançado submetidas a HD, 

verificou que a maioria dos doentes não souberam ou não responderam qual a causa da 
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insuficiência renal (Bastos, 2012), reforçando e assemelhando-se com a situação obtida 

neste estudo. 

Por outro lado, a IRC tem sido frequentemente associada a um pior desempenho 

cognitivo (Amatneeks & Hamdan, 2019; Silva et al., 2014; Mascarenhas et al., 2010; 

O’Lone et al., 2016; Oh et al., 2019; Passos et al., 2018). Neste contexto, Oh et al. (2019) 

sugerem que diversos factores demográficos contribuem para o comprometimento 

cognitivo na IRC: idade, sexo, estado civil, escolaridade e situação laboral. As próprias 

doenças de base e comorbidades são consideradas como factores de risco para o 

comprometimento cognitivo do doente (Amatneeks & Hamdan, 2019).  

A hipertensão arterial sistémica, diabetes mellitus, a diminuição na taxa de filtração 

glomerular, as toxinas urémicas, o predomínio de factores para risco vascular, a 

polifarmácia, os processos imunoinflamatórios, a anemia, o stress oxidativo e a própria 

TSR podem ser responsáveis por afetar a cognição destes doentes (Matta et al., 2014; Lu 

et al., 2015). Assim, de um forma geral, pessoas em estádio avançado da IRC têm 

prevalência de comprometimento cognitivo e demência duas vezes maior que a população 

em geral (Silva et al., 2014). Um estudo de meta-análise analisou que pessoas em terapia 

de HD demostraram mais comprometimento cognitivo que a população geral na maioria 

dos domínios cognitivos, como déficits na orientação e atenção, memória e função 

executiva (O’Lone et al., 2016).  

No que se refere à pergunta “Sabe há quanto tempo iniciou a hemodiálise?”, a média 

foi de 4,26 anos (DP = 5,33) variando entre aqueles que começaram a realizar HD há 

apenas um mês e a quem faz há 22 anos. Nesta pergunta foi observada menor dificuldade 

para responder em relação à primeira pergunta de ordem clínica. Alguns doentes 

afirmavam ainda, espontaneamente, que tinham sido transplantados e vivido vários anos 

com o transplante.  

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (2012) das três modalidades de TSR, o 

transplante renal é aquele que, em comparação com a população geral saudável e para a 

mesma faixa etária, possibilita alcançar melhores resultados em termos de sobrevida, bem 

como melhores indicadores de qualidade de vida associada ao estado de saúde. Em 

contrapartida, a HD é a TSR de maior prevalência e também oferece contributo para o 

aumento da sobrevida do doente com IRC (Nolasco et al., 2017). 
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Com efeito, os doentes em diálise podem viver durante 25 a 30 anos sob TSR, 

embora a sobrevida média fique ainda muito aquém das expectativas. Apesar de 

proporcionar anos de vida, a diálise não consiste em ser uma cura para a falência renal 

(Direção Geral da Saúde, 2012). Se é possível manter a situação laboral estável e a maior 

parte das atividades quotidianas, a dependência da diálise para o doente com IRC é pesada 

e dura no aspecto pessoal e familiar, bem como no que está relacionado a restrições 

alimentares e de estilo de vida, envolvendo também altos custos financeiros. Nas faixas 

etárias mais elevadas, e devido à maior prevalência de diversas comorbidades com 

impacto no prognóstico, a sobrevida dos doentes em diálise é ainda menor face à 

população geral com a mesma idade  (Direção Geral da Saúde, 2012).  

Desta forma, e à luz das considerações desenvolvidas por Chochinov et al., (2002) 

de que a construção da dignidade é multifacetada e depende de fontes físicas, 

psicológicas, sociais e espirituais, seguiu-se a análise sobre a percepção da dignidade em 

pessoas com IRC que estão a realizar hemodiálise. Segundo Oechsle et al., (2014), a 

associação entre senso de dignidade e factores sociodemográficos tem sido pouco 

examinada até agora.   

Na análise da Escala de Dignidade do Doente Paliativo deste estudo, constata-se 

que a frequência média de problemas relacionados a dignidade foi de 8,12 (DP = 0,79, 

amplitude = 0-24). Já no estudo de Chochinov et al., (2009), 253 doentes em cuidados 

paliativos relataram uma média de 5,74 problemas (DP = 5,49; amplitude = 0-24), o que 

indica que a complexidade do sofrimento de doentes renais em estádio avançado, não 

pode ser ignorado e, embora muitas fontes de angústia possam não ser facilmente visíveis 

ou facilmente articuladas pelos doentes, o grau em que elas moldam a experiência no final 

da vida é profundo (Chochinov et al., 2008; Chochinov et al., 2009). 

O item “Sentir incerteza quanto à minha doença e tratamento” foi considerado o 

mais problemático pelos doentes (52%), e indubitavelmente nota-se uma congruência 

com o segundo item mais problemático, “Preocupar-me com o meu futuro” (50,67%), 

ambos os factores associados a dimensão Presença de sintomas, direcionando o rumo 

desta discussão na reflexão sobre as complexidades inerentes da trajectória da doença de 

pessoas com IRC. 

Incerteza e preocupação com o futuro podem ser comuns nas insuficiências de 

órgão, onde as mortes por declínio progressivo com períodos de agravamento são típicas. 
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Nessas situações, o prognóstico é incerto, uma vez que não é possível saber quando o 

doente irá recuperar (Pais et al., 2019). A pessoa frequentemente fica doente por muitos 

meses ou até anos com alguns episódios de exacerbações agudas, geralmente graves. A 

trajectória clínica desses doentes acarreta também em acentuados desafios referentes a 

independência nas atividades da vida diária. Cada exacerbação pode resultar em morte e, 

embora o doente geralmente sobreviva a muitos desses episódios, uma deterioração 

progressiva da saúde e do estado funcional é típica. O momento da morte, entretanto, 

permanece incerto (Kendall et al., 2015; Lynn&Adamson, 2003; Murray, et al., 2005; 

Pais et al., 2019). 

Quando recorremos ao dicionário, “Incerteza” pode ser definida como “estado de 

espírito caracterizado pela dúvida e pela indecisão; irresolução; hesitação; 

impossibilidade de prever a evolução e/ou o desfecho de certa situação” (Dicionário 

Infopédia da Língua Portuguesa, 2020). A incerteza no contexto da doença surge quando 

as condições são imprevisíveis, complexas e ambíguas, e quando as informações estão 

indisponíveis ou não são consistentes com a realidade (Souza, 2017). Na trajectória da 

doença, a incerteza pode se constituir sob quatro formas: complexidade sobre o 

tratamento e o sistema de cuidado, falta de diagnóstico e gravidade da doença, 

ambiguidade do estado da doença e imprevisibilidade sobre o curso da doença e 

prognóstico (Souza, 2017). Os dados deste estudo revelam que mais de metade dos 

doentes inqueridos sentem incerteza quanto à doença e tratamento, mostrando que se 

sentem envolvidos por essa complexidade, dúvida e muitas vezes até insegurança sobre 

o percurso da doença, sem saber o que pode ocorrer. 

A incerteza quando somada à preocupação com o futuro, outro factor muito 

vivenciado pelos doentes investigados, prejudica a vida diária dos indivíduos e pode 

afetar a qualidade de vida (Costa et al., 2019; Ottaviani et al., 2016). A condição crónica 

vivenciada na IRC e a HD são fontes de stress permanente, sendo percebido pelo 

indivíduo como uma ameaça à vida, o que pode gerar um sentimento ambíguo entre medo 

de viver e o de morrer.  Um estado excessivo de incerteza, medo e preocupação com o 

futuro, viabilizam o aparecimento de transtornos ansiedade, que no caso da insuficiência 

renal, se manifesta principalmente devido a dois factores: cronicidade da doença e seu 

tratamento rigoroso, que é muito comum à HD (Valle, Souza, & Ribeiro, 2013). 
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Nessas circunstâncias, o medo e angústia emergem de forma simultânea ao avanço 

da doença, no que se torna extremamente necessário uma abordagem que inclua a 

discussão sobre o processo de fim de vida e sobre a morte.  Pais et al. (2019) apontam 

que é necessário que os profissionais de saúde não se acostumem com os protocolos, nem 

que abordem o doente em fase terminal do mesmo jeito que abordam um doente com a 

situação totalmente reversível, cabendo lembrar-se sempre que o doente é um ser humano 

complexo, único e irrepetível pelo qual a abordagem clínica deve ser individualizada e os 

processos decisivos devem ser considerados envolvendo a participação da família e 

principalmente do doente (Lazenby et al., 2017).  

Subsequentemente, uma linha ténue pode ser observada entre o terceiro e quarto 

itens que foram considerados mais problemáticos pelos doentes: “Sentir que a minha 

doença e os cuidados de que necessito reduziram a minha privacidade” (49,33%) e “Não 

ser capaz de continuar com as rotinas habituais” (45,33%), que refletem na dimensão 

relacionada a Dependência.  

De um modo geral, os doentes em fim de vida experimentam altos níveis de perda 

funcional, dependência nas atividades da vida diária, comprometimento da mobilidade e 

privação ocupacional (Padgett et al., 2018; Pozzi et al., 2020; Salakari et al., 2015). 

Montagnini et al. (2020) destacam o desejo e a vontade da maioria dos doentes em 

Cuidados Paliativos de permanecer fisicamente independente durante a trajectória de sua 

doença. Os mesmos autores defendem ainda que manter o mais alto nível de habilidades 

funcionais, especialmente a mobilidade, por meio de terapias de reabilitação (como 

terapia ocupacional, terapia da fala e fisioterapia) é um dos objetivos mais satisfatórios 

para essa população. No entanto, esses serviços ainda são subutilizados, apesar da 

crescente literatura que apoia os seus benefícios (Chow & Pickens, 2020; Lucchi et al., 

2020; Padgett et al., 2018; Pyszora et al., 2017; Salakari et al., 2015).  

Importa realçar que nas instituições em que foi realizada a recolha de dados, não 

havia a integração destas áreas profissionais no cuidado aos doentes. A presença deste 

suporte profissional nos cuidados, pode potencializar os doentes a recuperar o controlo 

sobre muitos aspectos da vida e ajudá-los a permanecerem o mais funcionais, 

independentes e produtivos possível (Pozzi et al., 2020). 

Ter a privacidade reduzida devido à doença e a incapacidade de continuar as rotinas 

habituais, são por exemplo, aspectos regularmente abordados pelo terapeuta ocupacional, 
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que têm competência para ajudar as pessoas a participarem de ocupações quotidianas, 

apesar das limitações impostas pela doença (Lucchi et al., 2020). A importância de manter 

rotinas habituais apesar de estar doente é descrita em vários artigos (Chow&Pickens, 

2020; Cooper&Littlechild, 2004; Pearson et al., 2007; Von Post&Wagman, 2019) . Essas 

ocupações são formadas por hábitos, vontades e capacidade de desempenho. A vida 

quotidiana é envolta em ocupações as quais as pessoas atribuem valor, sentido e 

significado. De forma a conseguir desempenhar as ocupações que foram prejudicadas 

pela doença, os terapeutas ocupacionais tem a habilidade de realizar adaptações no 

ambiente, avaliar o desempenho da pessoa nas atividades da vida diária, implementar o 

uso de dispositivos de tecnologias de apoio, realizar intervenções voltadas ao trabalho, 

aos papéis ocupacionais (ser pai, mãe, irmão, empregado...), realizar estratégias 

educacionais para controlo de sintomas (por exemplo, linfedema e cuidados com a pele), 

técnicas de relaxamento, gerenciamento de estresse, facilitação de atividades sociais e de 

lazer e fornecimento de suporte para cuidadores e etc. (Montagnini et al., 2020). A perda 

de independência e papéis ocupacionais pode resultar em uma morte social antes da 

biológica, afetando inclusive o sentido de dignidade pessoal (Chochinov et al., 2008; 

Chochinov et al., 2009; Von Post&Wagman, 2019).  

Santos et al. (2018) apontam que a pessoa com IRC em HD passa por uma fase que 

se constitui como um momento em que o indivíduo reaprende a viver com suas limitações, 

tendo ciência das dificuldades e privações impostas por uma doença crónica, o que 

consequentemente e claramente culmina no quinto item que os doentes consideram mais 

problemático, “Sentir que já não sou quem era antes”  (44%), pertencente a dimensão 

Sofrimento Existencial. Os doentes renais enfrentam o estigma e a ambiguidade presente 

nesta condição gerando sofrimento e incómodo, pois sentem-se marcados, em alguns 

casos, não apenas pela fístula ou pelo cateter, mas, também, pelos olhos avermelhados, 

pela pele amarelada, pela magreza, pela fragilidade que transmitem os aspectos físicos 

externos. Com efeito, estes doentes também enfrentam o facto de romperem com a rotina 

habitual que tinham, passando a encarar uma espécie de “internamento” durante a HD, 

verem-se ligados a uma máquina e dependentes dela, darem-se conta e serem impostos a 

encarar a situação de fragilidade em que vivem (Santos et al., 2018). Tudo isso coloca em 

evidência a existencialidade humana. Não é fácil confrontar estas adversidades, no que 

pode resultar em sofrimento existencial. Muitas pessoas geralmente perdem funções e 

papéis que afetam a autoimagem social e existencial. Isso, juntamente com a situação de 
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enfrentar uma morte iminente, pode levar a uma perda de dignidade (Harstäde et al., 

2018). 

Os achados desse estudo, corroboram portanto com o estudo de Chochinov et al., 

(2009), em que o item “Sentir que já não sou quem era antes” e “Não ser capaz de 

continuar com as rotinas habituais”  também apareceram entre os cinco mais prevalentes 

em relação a preocupação dos doentes terminais, trazendo à tona necessidades comuns de 

doentes em fim de vida. 

Embora o sentido e perda da dignidade tenha sido estudada e relatada na doença 

oncológica avançada, desta vez, Chochinov et al. (2016), realizou um estudo no Canadá, 

agora com o objetivo de identificar quatro populações não oncológicas que poderiam se 

beneficiar de uma abordagem paliativa, nomeadamente, doentes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica em estádio avançado, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Doença Renal 

em estádio avançado e Idosos Institucionalizados, e descrever e comparar a prevalência e 

os padrões de sofrimento relacionado à dignidade nessas diversas populações clínicas. 

Dos 404 participantes recrutados, 101 tinham Esclerose Lateral Amiotrófica, 100 Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica, 101 Doença Renal e 102 eram Idosos Institucionalizados. 

As análises concluíram que os doentes renais relataram itens problemáticos do PDI bem 

semelhantes as outras populações. Contudo, dentre estas quatro populações, os doentes 

renais foram os que tiveram menor média de itens de PDI classificados como 

problemáticos, além de serem o único grupo que incluíram doentes com ideação suicida 

de moderada a grave. Esses doentes também relataram o maior número de comorbidades 

e carga de sintomas. Por fim, nas suas considerações sobre os doentes renais em estádio 

avançado, os investigadores ressaltaram que isso é consistente com alguns estudos, que 

indicam que a perda de esperança e a depressão possa ser motivada por factores físicos, 

mais do que por psicológicos, e pôr os doentes vivenciarem situações complexas como a 

descontinuação da diálise, perdas relacionadas a esfera familiar, profissional, física e 

cognitiva, o que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de 

sintomatologia depressiva e ideias suicidas (Chochinov et al., 2016; Cremasco & 

Baptista, 2018; Moura et al., 2017).  

Segundo Korhan et al., (2018) a perda da dignidade também pode ser a causa da 

depressão, desesperança e até mesmo o desejo de morrer. 
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Neste estudo não foram encontradas associações estatisticamente significativas 

entre as variáveis sociodemográficas de sexo, estado civil, nacionalidade e situação 

laboral, e variáveis clínicas com o sentido de dignidade, através da Escala de Dignidade 

do Doente Paliativo. Por outro lado, foram encontradas associações significativas entre 

sentir sofrimento físico (dor, falta de ar, enjoos, etc.) e a idade (χ2= 4,92; p = 0,03), 

considerando nível de significância menor que 0,05. Ou seja, as pessoas com menos de 

70 anos apresentaram menor prevalência desse problema (23%) quando comparadas às 

pessoas com idade igual ou superior a 70 anos (48%).   

No entanto, quanto maior a idade, mais hipóteses de considerar o sofrimento físico 

como problema. O sofrimento físico está entre os principais factores limitadores da 

possibilidade do idoso manter seu quotidiano de maneira normal, impactando de forma 

negativa a qualidade de vida, prejudicando de algum modo a realização das atividades de 

vida diária, bem como reduzindo, em alguns casos, a convivência, levando-os ao 

isolamento social (Celich & Galon, 2009; Ferretti et al.,2018; Pozzi et al., 2020). 

O sofrimento físico, quando presente na vida do idoso, confronta-o com a sua 

fragilidade e ameaça a sua segurança, autonomia e independência. O envelhecimento, na 

maioria das vezes é acompanhado de condições de dor e, em grande parte deles, a dor 

crónica torna-se na principal queixa do indivíduo. Assim, o sofrimento físico, se não for 

bem controlado, pode interferir de modo acentuado na percepção de dignidade dos mais 

idosos (Cunha & Mayrink, 2011; Ferretti et al., 2018). Segundo Cunha & Mayrink (2011), 

a dor passa a ser o centro, direciona e limita as decisões e comportamentos do indivíduo. 

A fadiga, falta de ar, alterações do sono, náuseas, dificuldade de concentração, entre 

outros, acarretam ao indivíduo um elevado sofrimento físico e até psíquico. 

Os achados deste estudo contrastam, portanto, com uma análise anterior de Albers 

et al., (2011) que avaliaram o impacto do estado de saúde e de factores sociodemográficos 

na percepção da dignidade, em um estudo de coorte de diretrizes antecipadas, em pessoas 

saudáveis e doentes. Eles demonstraram a importância do gênero, idade, estado civil e 

religião na compreensão da dignidade das pessoas.   

Foi possível também observar significância da escolaridade com os itens: 

“Preocupar-me que a minha vida espiritual não faça sentido” e “Sentir que sou um fardo 

para os outros” (χ2= 5,69; p = 0,02 e χ2= 5,65; p = 0,02, respectivamente). De tal modo, 

a prevalência desses dois problemas depende da escolaridade dos doentes, ou seja, 
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aqueles com Ensino Básico (1º ciclo) ou menor grau de instrução terão menores 

probabilidades de apresentar esses problemas. Esses resultados despertam a reflexão de 

que ao serem diagnosticados, muitos dos doentes podem enfrentar situações de medo e 

ansiedade mediante as possibilidades de submeterem-se a procedimentos como HD, DP 

ou transplante renal (Souza et al., 2018; Valle et al., 2013), e é então que neste contexto 

doentes crónicos procuram, através da espiritualidade, um apoio como estratégia de 

amenizar, compreender e lidar de forma esperançosa com a sua doença (Leimig et al., 

2018). 

Apesar da conceitualização sobre espiritualidade não estar clara e ser um conceito 

de difícil consenso, seus fundamentos transpõem a ideia simples de religiosidade 

relacionada a instituições formais. Siddall et al (2015, p. 53) define a espiritualidade como 

"uma experiência que incorpora uma relação com o transcendente e o sagrado, que provê 

um forte senso de identidade ou direção, e que influencia não somente crenças pessoais, 

mas atitudes, emoções e comportamentos, dando um senso de integralidade e sentido à 

vida" . 

A perda da dignidade tem sido associada a níveis crescentes de sintomas físicos e 

psicológicos, incluindo dor espiritual (Chochinov et al., 2008; Grassi et al., 

2019).  Doentes afetados por condições crónicas e doenças que ameaçam a vida 

geralmente apresentam e relatam uma série de necessidades interpessoais, psicológicas e 

espirituais não atendidas (Grassi et al., 2019). A dor espiritual é um factor que pode 

colaborar no enfraquecimento da dignidade. Por essa razão, o sofrimento espiritual em 

doentes com condições crónicas e incapacitantes também são caracterizados por um senso 

de falta de sentido da vida, perda de identidade e inutilidade da vida, que derivam da 

ausência de futuro e da perda de autonomia (Chochinov et al., 2008; Chochinov et al., 

2002; Grassi et al., 2019). A perda de autonomia, por sua vez, resulta muitas vezes no 

sentimento de ser um fardo para os outros, e aqui pode-se salientar em uma perspectiva 

holística e abrangente, que o declínio progressivo com a sensação de ser um fardo tem 

sido citada na literatura como uma razão para desejar a morte entre esses doentes, como 

afirma Montagnini et al., (2020) e Pinto et al. (2017). 

Portanto, aqueles com Ensino Básico (1º ciclo) ou menor grau de instrução terão 

menor probabilidade de considerar a falta de sentido na vida espiritual e a sensação de ser 

um fardo, como problemas. Em contrapartida, Bastos (2012), em um estudo transversal e 

quantitativo sobre qualidade de vida da pessoa hemodialisada, verificou que os indivíduos 
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com maior escolaridade apresentam em média melhor percepção da qualidade de vida nas 

dimensões atividade profissional, função física, desempenho físico, saúde em geral, 

função emocional, função social e vitalidade.  

Em suma, compreende-se que a discussão de possíveis factores que preservem a 

dignidade pessoal é essencial para alcançar uma abordagem paliativa holística, seja ela 

curativa ou não. Chochinov defende que embora a literatura sobre dignidade de pessoas 

em fim de vida seja limitada, mostra que “como os doentes se percebem para serem 

vistos” é um poderoso mediador de sua dignidade (Chochinov, 2007).  

Embora a noção de cuidados centrados na dignidade tenha emergido principalmente 

dos Cuidados Paliativos,  aplica-se a todo o amplo espectro das ciências da saúde 

(Chochinov, 2002; Grassi et al., 2019). Mesmo que este estudo tenha como alvo 

específico as pessoas com IRC em estádio avançado, acredita-se que quer seja jovem ou 

idoso, ou qualquer que seja o nível de escolaridade ou os problemas de saúde, os valores 

fundamentais da dignidade humana são indispensáveis no cuidado. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apoiar a dignidade das pessoas com doenças crónicas é um desafio crucial para os 

profissionais de saúde. Esta investigação, veio suprir uma parte da lacuna nos estudos 

sobre a dignidade em pessoas com IRC, identificando as preocupações relacionadas com 

a dignidade e enfatizando a essencialidade dos Cuidados Paliativos na trajectória da 

doença. 

Nas últimas décadas têm acontecido mudanças no decorrer da vida das pessoas. O 

conhecimento tem avançado e com ele o impacto das novas tecnologias em saúde, sejam 

elas diagnósticas, terapêuticas ou de suporte/otimização de função de órgão. A 

insuficiência renal, na sua forma crónica, assim como muitas outras insuficiências de 

órgãos crónicas, é progressiva. Porém, vivenciá-la e em seu estádio final  constitui-se 

muitas vezes como um grande desafio a ser enfrentado pelo doente e sua família.  

Ao mesmo tempo que são observados novos desafios relacionados com a prestação 

de cuidados de saúde aos doentes crónicos que necessitam de Cuidados Paliativos, 

também é possível observar princípios não tão novos relacionados com o processo de 

cuidar, como a dignidade humana, que na sua multidimensionalidade pode ser 

compreendida como um aspecto intrínseco básico, incluindo a valorização pessoal e 

subjetiva de si mesmo, e um aspecto dinâmico extrínseco, abrangendo também a 

valorização de outras pessoas e o contexto circundante. 

Considera-se que os objetivos do estudo foram alcançados e como principais 

resultados, verificou-se que alguns factores sociodemográficos, possuem associação 

significativa com o sentido de dignidade. A idade está significativamente relacionada com 

a percepção de sofrimento físico, e a escolaridade mostrou-se significativamente 

relacionada com a preocupação com a vida espiritual e sentir-se um fardo. Portanto, estas 

duas variáveis (idade e escolaridade) revelaram ser factores que influenciam o senso de 

dignidade das pessoas investigadas, assim como os factores sobre sentir sofrimento físico, 

preocupação com a vida espiritual e sentir-se um fardo, revelaram ser factores importantes 

para a manutenção do sentido de dignidade. Muito embora o tamanho da amostra, que 

importa aqui ter presente, não foram encontradas relações estaticamente significativas 

com as demais variáveis sociodemográficas e com as variáveis clínicas.  
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Acredita-se que as questões orientadoras também foram devidamente esclarecidas. 

O sentido de dignidade das pessoas com IRC está associado, acima de tudo, com sentir 

incerteza quanto à doença e tratamento, colocando em evidência o carácter ambíguo, 

inconstante e incerto da trajectória da doença. As pessoas com IRC enfrentam um 

sofrimento significativo relacionado com o sentido de dignidade, facto que não pode ser 

desprezado.  

Dados deste estudo reforçam ainda que as pessoas com IRC vivenciam, assim como 

doentes com outras doenças ameaçadoras de vida, problemas relacionados com a 

manutenção do senso de dignidade, pelo que os Cuidados Paliativos assumem um papel 

imprescindível nos cuidados prestados para reduzir ao máximo a dor e o sofrimento da 

progressão da doença. Note-se que os Cuidados Paliativos visam aumentar a qualidade 

de vida das pessoas que convivem com doenças ameaçadoras de vida, apresentando uma 

abordagem baseada em princípios éticos e de preservação da dignidade humana, 

considerando-os como seres humanos únicos. 

Como qualquer outro estudo, este também tem as suas limitações. Antes de mais, e 

considerando o período difícil que a sociedade enfrenta com os novos desafios trazidos 

pela Covid-19, que afectou não apenas o quotidiano, mas aspectos de manutenção da 

própria saúde, manutenção financeira e consequentemente a permanência para 

desenvolver investigação, surgiram desde logo limitações importantes no recrutamento 

dos participantes e na continuidade da recolha dos dados, não só pelos planos de 

contingência que limitaram a presença de pessoas nas instituições (impedindo a 

continuidade da recolha de dados), mas também pela menor afluência de doentes aos 

serviços. 

Pelo conhecimento acerca desse âmbito ser ainda escasso, e pelo cariz subjetivo, 

complexo e multifacetado da dignidade, sugere-se que mais estudos possam ser realizados 

nesta vertente, e em especial, estudos qualitativos. Neste sentido, sugere-se que possam 

ser realizados mais investigações nesse campo, de forma a alargar o conhecimento sobre 

o assunto com objetivo de prestar cada vez mais melhores cuidados, integrando ainda a 

perspectiva do cuidador, que também sofre neste processo. Assim como foi abordado na 

discussão dos resultados, as pessoas com insuficiência de órgão possuem necessidades 

complexas, sendo indispensável investir em investigações nessa vertente e no incentivo à 

identificação das suas necessidades para uma melhor prestação de cuidados ao longo da 

trajectória da doença.  
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Portanto, deve-se considerar a percepção que cada pessoa com IRC tem da sua 

dignidade pessoal. Ao valorizar a sua visão, suas angústias e preocupações relacionadas 

com a dignidade, os profissionais poderão desenvolver estratégias cruciais para promover 

um melhor bem estar e dignidade quanto possível.  Uma abordagem mais empática e 

disponível por parte do profissional e que lhes possibilite expressar dúvidas, anseios, 

preocupações, desejos e partilhar experiências, numa perspectiva de serem receptores de 

atenção e alvos de cuidados, é outra sugestão pertinente, uma vez que desta forma se 

conseguiria o respeito pela individualidade e privacidade de cada um e a preservação da 

dignidade enquanto ser pessoa. 

Desta forma, a concretização deste estudo foi muito gratificante e recompensador, 

na medida em que foram sendo realizadas as leituras sobre o assunto, tal como a colheita 

dos dados e o contacto direto com os doentes e suas preocupações, se tornava cada vez 

mais evidente a dignidade como um componente fundamental do cuidar e da prática 

clínica.  

Em suma, compreende-se que as pessoas com IRC podem beneficiar de um cuidado 

centrado nas suas necessidades para alívio do sofrimento, ressignificação, melhor 

qualidade de vida e sentido de dignidade. Espera-se que este estudo venha a contribuir 

significativamente neste âmbito para o aperfeiçoamento da prestação de cuidados às 

pessoas que se encontram nestas condições, pois hoje, um cuidado centrado na dignidade 

é imperativo. 
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ANEXO I 

 

Informação ao Participante e Termo de Consentimento Informado, Esclarecido e Livre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE  

 

Prezado(a) Senhor(a),  

O meu nome é Janine Xavier dos Santos, sou mestranda em Cuidados Paliativos na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto.  

Solicito a sua colaboração para meu trabalho de investigação, que tem como título: Dignidade em 

pessoas com Insuficiência Renal Crónica, cujo objetivo é explorar a percepção que tem sobre a sua 

dignidade pessoal.  

A participação neste estudo é voluntária e todas as informações fornecidas por si são confidenciais 

e anónimas. Não há respostas certas ou erradas, pelo que lhe pedimos que responda a todas as 

questões com a máxima sinceridade. O tempo previsto para resposta do questionário é de 15 

minutos, aproximadamente.  

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano, nem terá qualquer influência nos cuidados que lhe são prestados. 

Apesar de não serem esperados benefícios imediatos, a sua colaboração poderá ser um contributo 

essencial no futuro para outros doentes. 

A sua participação no estudo não trará riscos previsíveis para a sua saúde. No entanto, e desde já, 

peço desculpa pelo tempo despendido e pelo possível incómodo causado.   

A investigadora estará à disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa.  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor contactar:  

Telemóvel: 939047970  (Janine Santos) 

E-mail: janinexsantos@gmail.com      

  

OBRIGADA! 



 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E 
LIVRE 

Declaro que concordo com a participação no estudo a desenvolver pela investigadora Janine 
Xavier dos Santos, com o título “Dignidade em pessoas com Insuficiência Renal Crónica”. De 
acordo com os esclarecimentos que me foram prestados, declaro que fui informado sobre o 
âmbito, os objectivos, garantia de confidencialidade e carácter voluntário da minha 
participação.  
  

 Data:  ___/____/____    ________________________________________________ 
(para o processo do doente)  

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E 
LIVRE 

Declaro que concordo com a participação no estudo a desenvolver pela investigadora Janine 
Xavier dos Santos, com o título “Dignidade em pessoas com Insuficiência Renal Crónica”. De 
acordo com os esclarecimentos que me foram prestados, fui informado sobre o âmbito, os 
objectivos, garantia de confidencialidade e carácter voluntário da minha participação. 

  
  Data:  ___/____/____        _____________________________________________ 

(para a investigadora)   
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ANEXO II 

 Questionário e Escala de Dignidade do Doente Paliativo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

    

Idade:__________           

Sexo: [    ] Feminino  [    ] Masculino                                                                                                                                                                  

Estado Civil:  [   ] Casado(a)   [   ] Solteiro(a)   [   ] Divorciado(a)   [   ] Viúvo(a)   [   ] União de Facto    

Nacionalidade: ____________________________ 

Escolaridade:  

[    ] Sabe ler e escrever                                                                                                                                 

[    ] Ensino Básico 1º ciclo – 4º ano de escolaridade (antiga 4ª classe)                                                                    

[    ] Ensino Básico 2º ciclo – 6º ano de escolaridade (antigo 2º ano liceal ou ciclo preparatório)                            

[    ] Ensino Básico 3º ciclo – 9º ano de escolaridade (antigo 5ª ano liceal ou ensino técnico)                  

[    ] Ensino Secundário – 12º ano ou equivalente                                                                                            

[    ] Ensino Pós secundário – curso de especialização tecnológica                                                                   

[    ] Ensino Superior                                                                                                                                       

[    ] Ensino Pós-graduado                                                                                                                                                     

[    ] Outro ____________                              

 

Situação Laboral:                                                                                                                                  

[    ] Estudante                                                                                                                                                                           

[    ] Empregado                                                                                                                                                                    

[    ] Desempregado                                                                                                                                                             

[    ] Reformado                                                                                                                                                                

[    ] Outro________________ 

 

Sabe há quanto tempo lhe diagnosticaram a doença? __________________________________ 

Sabe há quanto tempo iniciou a hemodiálise?  ________________________________________ 

 

 

 

I. QUESTIONÁRIO 



 

                                                                                                                                                 

                                                        

                                                                                                                                                                                 

Por favor, indique em que medida cada um dos seguintes itens tem sido um problema ou 

preocupação para si nos últimos dias. 

 

1. Não ser capaz de realizar tarefas relacionadas com a vida de todos os dias (por exemplo, lavar-

me, vestir-me).  

 

 

 

2. Não ser capaz de realizar, sem auxílio, actividades relacionadas com o meu corpo e higiene 

pessoal (exemplo: precisar de ajuda nas idas à casa de banho). 

 

 

3.Sentir sofrimento físico (dor, falta de ar, enjoos, etc.). 

 

 

4.Sentir que a imagem que os outros têm de mim se alterou significativamente. 

 

 

5.Sentir-me deprimido/a. 

 

 

6. Sentir-me ansioso/a. 

 

 

7.Sentir incerteza quanto à minha doença e tratamento. 

 

 

8.Preocupar-me com o meu futuro. 

 

 

 

 

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

II. Escala de Dignidade do Doente Paliativo (Gonçalves, 2009) 



 

 

9.Não ser capaz de pensar com clareza. 

 

 

10.Não ser capaz de continuar com as rotinas habituais. 

 

 

11.Sentir que já não sou quem era antes. 

 

 

12.Não me sentir com valor ou valorizado/a. 

 

 

13.Não ser capaz de manter papéis importantes (marido ou esposa, pai ou mãe, etc.). 

 

 

14.Sentir que a vida já não tem significado ou objectivo. 

 

 

15.Sentir que, durante a minha vida, não dei nenhum contributo significativo ou duradouro. 

 

 

16.Sentir que deixei “coisas por acabar”. (exemplo, coisas que não disse ou não acabei). 

 

 

17.Preocupar-me que a minha vida espiritual não faça sentido. 

 

 

18.Sentir que sou um fardo para os outros. 

 

 

19.Sentir que não tenho controlo sobre a minha vida. 

 

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme



 

 

20.Sentir que a minha doença e os cuidados de que necessito reduziram a minha privacidade. 

 

 

21.Não me sentir apoiado/a pelo meu grupo de amigos e família. 

 

 

22.Não me sentir apoiado/a pelos profissionais de saúde. 

 

 

23.Sentir que, mentalmente, já não sou capaz de “lutar” pelos desafios da minha doença. 

 

 

24.Não ser capaz de aceitar as coisas tal como elas estão. 

 

 

25.Não ser tratado/a pelos outros com respeito ou compreensão. 

 

 

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme

1. ⃝ Nenhum problema 2. ⃝ Um pequeno problema 3. ⃝ Um problema 4. ⃝ Um grande problema 5. ⃝ Um problema enorme
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ANEXO III 

Parecer da Comissão de Ética para a Saúde e Autorização da Direção Clínica 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 















Janine Xavier <janinexsantos@gmail.com>

Parecer da Comissão de Ética e Projeto de Investigação
luciano pereira <lucianoarturpereira@hotmail.com> 24 de fevereiro de 2020 13:46
Para: Janine Xavier <janinexsantos@gmail.com>
Cc: "arlindo.azevedo@davita.com" <arlindo.azevedo@davita.com>, Luciano Pereira-ext <Luciano.Pereira-
ext@davita.com>

Cara Janine 

Serve este email para a informar que tem autorização da direção clínica da DaVita Porto para avançar
com o seu trabalho.

O Dr. Arlindo Azevedo, diretor clínico da DaVita Porto que coloco em cc, ficou ainda de alertar os
médicos residentes para o estudo em curso.

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os meus cumprimentos,
Luciano Pereira. 

De: Janine Xavier <janinexsantos@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 09:38
Para: lucianoarturpereira@hotmail.com <lucianoarturpereira@hotmail.com>
Assunto: Parecer da Comissão de É�ca e Projeto de Inves�gação
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:janinexsantos@gmail.com
mailto:lucianoarturpereira@hotmail.com
mailto:lucianoarturpereira@hotmail.com
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