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RESUMO 

  

Os avanços tecnológicos permitem que mais crianças hoje sobrevivam com graves 

limitações e com uma morte anunciada a um menor ou maior prazo. Desta forma, teremos 

de pensar num acompanhamento, por parte dos profissionais de saúde, diferente.  

 Sabemos que a prestação de cuidados paliativos apropriados às crianças é 

importante. Estarão os enfermeiros preparados para dar dignidade a este tempo? Que 

desafios éticos são colocados? 

 Este estudo teve como objectivos: 

- Conhecer o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros que trabalham 

em pediatria, relativos ao fim de vida; 

- Analisar os factores que se relacionam com o nível de conhecimentos de bioética 

dos enfermeiros que trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida. 

Para atingir os objectivos, foi construído um questionário que, voluntariamente 138 

enfermeiros que trabalham em hospitais com internamento pediátrico e cuidam de crianças 

em fim de vida e suas famílias, responderam. 

A investigação inscreve-se no âmbito dos estudos quantitativos, de tipo descritivo-

correlacional. 

Quando colocadas questões da ética prática percebemos algumas lacunas o que, 

permitiu pensar que o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros não é o 

desejável. 

 Dos resultados obtidos verificámos que, as escolas de enfermagem pouco se 

preocupam com as questões da ética no fim de vida e os enfermeiros consideram que estas 

não os dotaram de competências nesta área. Constatámos também que, as instituições 

pouco promovem e dinamizam reflexões éticas sobre temas relacionados com o fim de 

vida em pediatria, apesar dos enfermeiros manifestarem interesse. 

A maioria dos enfermeiros considera que os conhecimentos que tem sobre a 

temática da ética no fim de vida são insuficientes e se devem ao esforço pessoal e à 

experiência profissional. Além disto, referem necessidade de apoio pelo facto de 

acompanharem crianças em fim de vida e suas famílias e este apoio quase não existe por 

parte das instituições. 



  

. 

Consideramos então que: cada enfermeiro deve ser responsável por uma formação 

pessoal continua em bioética para o exercício profissional; que as escolas de enfermagem 

não poderão omitir o ensino da ética e da bioética e que as instituições para além de 

promoverem formações e reflexões éticas, devem fornecer igualmente apoio aos 

enfermeiros que cuidam das crianças em fim de vida e suas famílias.   

Assim, poderemos melhorar os cuidados às crianças e suas famílias para que o fim 

de vida seja vivido o mais dignamente possível. 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Technological advances nowadays allow more children to survive with serious 

limitations and with an announced death at a short or long term. In such a way, we will 

have to think about a different accompaniment, on the part of the health professionals. 

We know that the installment of appropriate palliative cares to children is 

important. Will nurses be prepared to give dignity to this time? Which ethical challenges are 

placed? 

This study had as purposes: 

- To know the level of bioethics‟ knowledge of the nurses, who work in pediatrics, 

relating to the end of life; 

- To analyze the factors that are related with the level of bioethics‟ knowledge of the 

nurses, who work in pediatrics, relating to the end of life. 

In order to reach the purposes, a questionnaire was made that, 138 nurses, who work in 

hospitals with pediatric internment and take care of children in end of life and their 

families, voluntarily had answered. 

The inquiry is enrolled in the scope of the quantitative studies, of descriptive-

correlational type. 

When questions about practical ethics were made we perceived some gaps, which 

allowed thinking that the nurses‟ level of bioethics knowledge is not the desirable one. 

From the obtained results we verify that, nursing schools don‟t worry too much about 

the ethics‟ questions in end of life and nurses consider that these schools didn‟t give them 

abilities in this area. We also evidenced that, institutions promote and organize only a few 

ethical reflections on subjects related with the end of life in pediatrics, although nurses 

reveal some interest. 

The majority of the nurses consider that the knowledge they have on the ethics‟ 

thematic about the end of life are insufficient and it is due to their personal effort and 

professional experience. Moreover, they mention necessity of support for the fact that they 

follow children in end of life and their families and this support almost doesn‟t exist on the 

part of the institutions. 



  

So we consider that: each nurse must be responsible for a continuous personal 

formation in bioethics for the professional practice; nursing schools will not be able to 

omit the education of ethics and bioethics and institutions besides promoting ethical 

formations and reflections must equally support nurses, who take care of the children in 

end of life and their families. 

Thus, we will be able to improve the cares to children and their families so that their 

end of life is lived more worthy possible. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os avanços tecnológicos permitiram que muitas das crianças sobrevivam hoje. Mas 

também é verdade que muitas sobrevivem com graves limitações e com uma morte 

anunciada a um menor ou maior prazo. Desta forma, o acompanhamento por parte dos 

profissionais de saúde a estas crianças e suas famílias tem de ser efectuado de forma 

diferente.  

Muitos são os estudos e as constatações que demonstram que esta etapa de vida 

nem sempre é revestida de dignidade. Mas sabermos que a prestação de cuidados paliativos 

apropriados às crianças é importante e está referida em vários documentos, nomeadamente 

desde a Declaração de Ottawa em 1998. 

Parece-nos importante reflectir e repensar a presença dos enfermeiros junto das 

crianças e famílias durante este tempo que se aproxima da morte. É importante que 

realmente eles “estejam” e “acompanhem”. Que saibam cuidar destas crianças e famílias!  

Sabemos que as escolas de enfermagem só recentemente valorizam o ensino da 

ética e da bioética e ainda vocacionam muito os profissionais para a cura. Além disto, as 

instituições pouco têm demonstrado preocupação neste âmbito. 

 Saber acompanhar a criança e família no fim de vida exige aos enfermeiros uma 

preparação muito cuidadosa. Estará ela a ser feita? Que conhecimentos de bioética terão os 

enfermeiros relativamente ao fim de vida?  

 Neste sentido, decidimos realizar este estudo com os seguintes objectivos: 

 - Conhecer o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros que 

trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida; 

 - Analisar os factores que se relacionam com o nível de conhecimentos de 

bioética dos enfermeiros que trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida. 

A finalidade será a identificação de desafios éticos para os enfermeiros no fim de 

vida em pediatria, com vista à melhoria dos cuidados a prestar às crianças e famílias. 

Parece-nos que são eles que devem assumir a responsabilidade pessoal para se prepararem 

para o acompanhamento das crianças em fim de vida e suas famílias. 

Desta forma, a partir do quadro de referência teórico, decidimos realizar uma 

investigação descritiva e correlacional. Para tal, elaborámos um questionário que 
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distribuímos por vários enfermeiros, de hospitais com internamento pediátrico, que cuidam 

de crianças em fim de vida e suas famílias. 

 

A estrutura deste relatório de investigação está organizada em duas partes 

fundamentais. A primeira está reservada para o estado da arte e a segunda para o estudo 

quantitativo. No estado da arte serão desenvolvidos temas fundamentais da ética e da 

bioética, da ética em enfermagem e relativos às questões éticas relacionadas com o processo 

de morte em pediatria No estudo quantitativo, abordaremos os materiais e métodos 

utilizados, a apresentação e análise dos resultados, a discussão dos mesmos e as conclusões. 
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PARTE I – ESTADO DA ARTE 
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1 – ÉTICA E BIOÉTICA 

 

 A palavra ética deriva do termo grego ethos, que por sua vez apresenta duas 

variantes: êthos, que diz respeito aos costumes e é relativo ao carácter e à moral e éthos que 

significa uso, costume, hábito, carácter e modo de ser. 

 O termo moral tem a sua origem no latim, mos-moris e significa costume, carácter e 

modo de ser. Como é evidente, a sinonímia “ética” e “moral” é perfeita, o que, significa 

que se possam apresentar como sinónimos. Desta forma, muitos autores não as 

distinguem. 

 No entanto, autores como Ricoeur distinguem ética e moral. Ricoeur P. (2000) 

propõe utilizar o termo moral para designar por um lado a região das normas e por outro o 

sentimento da obrigação enquanto face subjectiva da relação de um sujeito a essas normas. 

Para o termo ética, o mesmo autor aponta duas direcções: a ética anterior, apontando para 

o enraizamento das normas na vida e no desejo e a ética posterior, visando inserir as 

normas nas situações concretas. À ética anterior chama-lhe ética fundamental. 

O termo “bioética” surge pela primeira vez nos Estados Unidos em 1971, através 

de Van Potter, um investigador da área de oncologia, numa obra intitulada “Bioethics: Bridge 

to the Future”. Para Van Potter, “bioética” tinha um sentido marcadamente ecológico. 

Ainda no mesmo ano, um obstetra holandês, André Hellegers, sem aparente 

conhecimento da anterior utilização do termo Bioética, utiliza-o num novo sentido, o de 

ética biomédica. 

Em ambas as acepções, o termo bioética expressa um novo saber que articula a 

ética, a reflexão sobre os valores humanos, com a biologia. 

A bioética refere-se, pois, à conduta do homem em relação à vida. Designa uma 

ética aplicada à vida, particularmente atenta aos princípios do agir humano, e sem descurar 

a função normativa. 

É sobretudo na segunda metade do século XX que se oferecem ao homem 

modelos de reflexão bioética consistentes. Entre eles destaca-se o principialismo de 

Beauchamp e Childress, que eclodiu em 1979 e que veio marcar indelevelmente a Bioética. 

Este modelo enuncia quatro princípios éticos fundamentais: o “ respeito pela autonomia”, 

a “beneficência”, a “não-maleficência” e a “justiça” a que faz corresponder quatro regras 
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essenciais: “veracidade”, “fidelidade”, “confidencialidade” e “privacidade”. Os princípios 

não possuem uma ordem hierárquica particular, devendo ser interpretados casuisticamente 

de acordo com a especificidade de cada circunstância.  

O princípio do respeito pela autonomia segundo Beauchamp T. e Childress J. 

(1994) prescreve o respeito pela legítima autonomia das pessoas, pelas suas escolhas e 

decisões que sejam verdadeiramente autónomas. Segundo Engelhardt T. (1986) este 

principio segue a máxima “ não faças a outrem aquilo que ele não teria feito a si mesmo e 

faz-lhe aquilo que te comprometeste a fazer-lhe (de acordo com ele)”, ou seja, não basta 

apenas não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, mas é preciso 

respeitá-lo como pessoa autónoma e não um mero reflexo especular de nós mesmos.  

O princípio da não maleficência, evocando o principio hipocrático, reclama o facto 

da não provocação de dano ao outro de forma intencional ou negligente. 

O princípio da beneficência, para alguns autores inclui o anterior (de não 

maleficência) ou pelo menos, a obrigação de além de promover positivamente o bem, 

evitar e remover o mal. Para os autores do principialismo não fazer mal é insuficiente pelo 

que, impõe-se fazer o bem e promover o bem.  

O princípio da justiça indica que todas as pessoas, não obstante as suas diferenças, 

devem ser tratadas da mesma maneira. Desta forma, procura fazer a mediação entre a 

pluralidade dos bens individuais ou de grupo e o bem geral, não permitindo desajustes 

gritantes entre o cuidado dedicado aos indivíduos e as necessidades sociais na área da 

saúde. Trata-se de encontrar o equilíbrio difícil entre a distribuição equitativa dos bens de 

saúde (Cabral R., 1996). 

Nos anos 80 surgem novos modelos teóricos da Bioética que procuram retomar 

aspectos menos valorizados pelo pricipialismo de Beauchamp e Childress. Assim surge o 

contratualismo; o modelo libertário de Tristam Engelhardt; o modelo da virtude de 

Edmund Pellegrino e David Thomasma; o modelo do cuidado de Carol Gilligan, o modelo 

casuístico e o modelo utilitarista, entre outros. De entre estes, é de salientar os contributos 

do modelo da virtude e do modelo do cuidado. 

 O modelo da virtude de Edmund Pellegrino e David Thomasma é um modelo 

alternativo às éticas principalistas de cariz autonomista. Este modelo enfatiza o carácter 

moral dos agentes, enfatizando o facto da relação entre médico-doente não ser uma relação 

entre iguais na medida me que um dos sujeitos se encontra vulnerável. Para os autores, a 

medicina, e paralelamente a enfermagem, tem uma finalidade – télos – que se inscreve numa 

permanente procura de fazer o bem, que é a essência da sua prática 
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O modelo do cuidado, de Carol Gilligan, refere que é a experiência de cuidar e ser 

cuidado, resultante de um compromisso com os outros, que permite a definição 

progressiva do eu que vai ganhando voz. Neste modelo, o valor do “cuidar” permite mais 

facilmente enquadrar os valores dos doentes. 

Nos finais do século XX, a Europa marcada por uma cultura profundamente 

humanista de inspiração judaico-cristâ, decide enunciar um modelo ético que reflicta o 

pensamento europeu. Assim, em 1998, é pronunciada a “Declaração de Barcelona” que, de 

forma inigualável, afirma a valorização da pessoa humana, muito para além do respeito pela 

autonomia. A Declaração de Barcelona propõe quatro princípios éticos fundamentais: 

“autonomia”, “dignidade”, “integridade” e “vulnerabilidade”.  

O princípio da autonomia sustenta o exercício da liberdade individual, sendo uma 

oportunidade para “um desenvolvimento harmonioso da pessoa humana”. 

 O princípio da dignidade é afirmado como o “valor intrínseco da humanidade da 

pessoa”. A dignidade engloba simultaneamente o valor intrínseco do indivíduo e o valor 

intersubjectivo de cada ser humano no seu encontro com o outro. 

O princípio da integridade releva o direito a não ser lesionado e a exigência do 

respeito pela privacidade de cada um. 

 O princípio da vulnerabilidade sustenta as noções de dependência e de fragilidade. 

Este princípio reclama a atenção para com o ser humano mais ameaçado na sua autonomia, 

dignidade e integridade.  

Na bioética actual importa distinguir uma perspectiva anglo-saxónica e uma 

perspectiva europeia. Enquanto que a tendência anglo-saxónica é individualista e 

normativa, a europeia apresenta preocupações mais marcadamente sociais e com uma 

estrutura fortemente metafísica, empenhada na concepção humana como um todo. Sob um 

ponto de vista filosófico, assume uma inspiração kantiana, mais racionalista e deontológica 

e menos empirista e consequencialista do que a que domina as perspectivas anglo-

saxónicas.  

Num período relativamente curto, a bioética foi-se gerando: nasceu, foi-se 

desenvolvendo e diversificou-se. O processo é de fortalecimento de uma consciência moral 

analítica e crítica e de crescimento da corresponsabilidade dos membros de uma mesma 

sociedade. Caracteriza-se por uma dimensão social, pela sua natureza transdisciplinar e 

pluralista, pela abertura à participação do público e pelo assessoramento de politicas 

nacionais num esforço de harmonização internacional (Hottois G. e Parizeau M., 1993). 
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Constantemente, temos assistido a um irreprimível progresso científico, 

especialmente biotecnológico. Contudo, este tem vindo a conhecer limites que, afinal, lhe 

são impostos exteriormente pelo homem, na sua interrogação sobre o dever ser e sobre o 

dever fazer. A dinâmica do poder que estimula o progresso da ciência cede então ao 

sentido do dever que constitui a ética (Neves M., 2001).   

 Devido ao progresso cientifico e não só, os problemas éticos ligados à vida humana 

e às ciências da vida, desde o inicio da vida biológica do ser humano até à sua extinção, são 

a fonte mais evidente de novos problemas, ainda que de difícil resolução. O fim de vida já 

não se refere apenas ao momento da morte, mas à vivência progressiva, aos cuidados 

paliativos e às decisões acerca do morrer (Renaud M., 2001).  

 Os diferentes modelos éticos de que se dispõe são de extrema importância para a 

reflexão ética que conduza a um agir humano que, acima de tudo, respeite a dignidade 

humana. 
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2 – ÉTICA EM ENFERMAGEM  

 

A profissão de enfermagem tem sofrido mudanças ao longo dos tempos. Os 

valores e objectivos tradicionais, que privilegiavam uma enfermagem centrada no médico, 

foram ultrapassados por uma visão de enfermagem centrada no utente. Esta mudança 

realça o conceito de “cuidar”, núcleo central de enfermagem, e a responsabilidade ética que 

a enfermeira assume na defesa e protecção dos direitos dos utentes. Desta forma, o código 

deontológico do enfermeiro, referindo-se especificamente à criança, diz-nos que o 

enfermeiro assume o dever de “ salvaguardar os direitos da criança”. 

Na actualidade, são colocados desafios a nível pessoal, institucional e social, os 

quais, temos de aprender a enfrentar. A necessidade de os enfermeiros se apetrecharem 

para dar resposta às exigências da alta competência técnica e da elevada competência no 

“toque”, colocam o pensamento ético na interface entre algo a que por vezes se chama a 

técnica dos cuidados de enfermagem e a componente relacional dos mesmos cuidados 

(Queirós A., 2000). 

 A enfermagem é uma profissão que envolve aspectos ético-morais de natureza 

complexa. O aumento da tecnologia e a sua influência na experiência do ciclo vital do ser 

humano, a escassez de recursos inerentes aos cuidados de saúde, entre outros, exige que as 

reflexões éticas perante situações concretas, se façam. As acções de enfermagem são 

aperfeiçoadas pela reflexão ética e o pensamento ético é estimulado pelos desafios que a 

acção quotidiana coloca. 

Qualquer um de nós, em qualquer situação da sua vida e também no exercício da 

profissão, enquanto enfermeiro, jamais se pode demitir do agir, de ser princípio da acção, 

sob a pena de deixar de ser. Isto é, prescindir de agir é abdicar de ser, como recusar a 

dimensão ética é negar o seu estatuto de pessoa. (Neves M. e Pacheco S., 2004). Kant 

refere que agir deve ser um puro acto da razão e que devemos actuar ”considerando a 

pessoa como um fim e nunca como um simples meio”, o que implica que não devemos 

cuidar o outro exclusivamente como meio para os nossos fins. 

Temos de agir com responsabilidade, deliberando as nossas intervenções agindo, 

dessa forma, em consciência. 
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O aprofundamento do domínio da bioética por parte do enfermeiro deverá 

contribuir para uma maior exigência de reflexão acerca do seu modo de agir, procurando 

evitar tanto uma atitude casuística, de resolução de cada caso na sua singularidade própria, 

como uma atitude legalista de dedução dos princípios à prática. É no ponto intermédio 

destas duas atitudes que emerge a excelência do cuidar (Neves M. e Pacheco S., 2004). 

 

2.1. Ética em enfermagem pediátrica 

 

Na Pediatria, é somente a partir do séc. XIX que a infância adquire outra 

compreensão e se elaboram normas e leis para a sua protecção.  

No séc. XX, surge a preocupação pelas causas e consequências de maus-tratos 

infantis e também é a partir daqui que se diferencia a enfermagem no cuidado à criança, 

com maior relevo quando esta está internada em estabelecimento hospitalar. 

Baseada na Declaração dos Direitos Humanos, foi elaborada a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança em 1959 com a finalidade de promover uma infância 

digna e feliz. Posteriormente em 1986, foi elaborada a “Carta Europeia das Crianças 

Hospitalizadas”, com o enunciado dos vários direitos da criança em situação de 

internamento hospitalar. 

Como foi dito anteriormente, também no código deontológico do enfermeiro é 

salvaguardado o dever de protecção da criança. 

Todas estas preocupações relativas à protecção da criança, têm como fundamento a 

consciência da fragilidade, vulnerabilidade e dependência da criança. 

 É devido à sua imaturidade que a criança não tem competência para uso da sua 

liberdade de forma a decidir autonomamente em função do seu próprio bem. Daí que 

sejam os pais ou os seus representantes legais que as substituem nas decisões. Mas como 

poderão eles exercer esse direito e ao mesmo tempo preparar as crianças para que 

futuramente exerçam a sua autonomia? Isto só é possível se cada decisão dos pais ou 

representantes legais seja exclusivamente elaborada em função da criança, possibilitando-

lhes no futuro capacidades para o exercício da sua autonomia. Neste sentido, o profissional 

de saúde tem de estar atento, para que o melhor bem da criança não seja posto em causa. 

Além disto, nos últimos anos, tem-se vindo a assistir a uma inclusão da família no 

centro dos cuidados. Assim, também a reflexão ética dos profissionais de saúde, deixou de 

ser exclusivamente direccionada para a criança, para passar a incluir a família.  
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Segundo Wright L. e Leahey M. (2002), a enfermagem tem o compromisso e a 

obrigação de incluir as famílias nos cuidados de saúde. A prática, a investigação e a 

evidência têm demonstrado o contributo fundamental da família para o bem estar dos seus 

membros, bem como a influência sobre a doença, obrigando os enfermeiros a considerar o 

cuidado centrado na família como parte integrante da prática de enfermagem. 

A filosofia dos cuidados centrados na família reconhece-lhe o papel central na vida 

da criança, bem como reconhece que cuidar da criança inclui cuidar da família, 

nomeadamente no seu direito de participar no processo de tomada de decisão e de 

prestação de cuidados (Wright L. e Leahey M., 2002). Neste sentido, a criança é entendida 

como um todo, inserida na sua família e comunidade.  

 Durante a hospitalização, desde há algum tempo que se preconiza a adopção de 

uma filosofia de trabalho que permite que os pais acompanhem os filhos durante o período 

de hospitalização e façam parte da equipa de cuidados. Desta forma, pretende-se a 

minimização dos efeitos negativos da hospitalização sobre o crescimento e 

desenvolvimento da criança e, simultaneamente, manter e/ou adequar as responsabilidades 

parentais. 

O enfermeiro de pediatria deve desenvolver o seu trabalho não só com as crianças 

mas em parceria com a família, reconhecendo os pais como os melhores prestadores de 

cuidados aos seus filhos e como elementos fundamentais para o êxito dos cuidados 

prestados à criança. Esta filosofia de cuidados que evidencia o papel dos pais nos cuidados 

tem como objectivo a satisfação individualizada das necessidades de cada criança e família, 

e a garantia da qualidade e continuidade dos cuidados. Qualquer que seja a sua intervenção, 

o enfermeiro deve ter uma preocupação ética com a criança, nunca esquecendo a família. 

Na assistência à criança e sua família não basta somente a preparação científica 

actualizada mas, conjuntamente, será crucial uma sólida formação pessoal e ética. 

 

2.2. Formação ética em enfermagem 

  

 A enfermagem evoluiu muito nas últimas décadas, nomeadamente em Portugal. 

Como nos diz Ribeiro L. (1995), foi-se lenta e gradualmente passando da “moral de 

deveres” à “ética do cuidar”. Atingimos um patamar em que é exigida uma actuação 

tecnicamente competente e eticamente desenvolvida. Para cuidar, temos de entender a 

pessoa como um ser holístico, possuidor de autonomia e de direitos que devem ser 
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respeitados. Considerando o bem-estar da pessoa e a sua decisão, conseguimos decidir com 

maior adequação (Ribeiro L., 1995). 

As escolas de enfermagem ao longo de muitos anos privilegiaram a aquisição de 

conhecimentos científicos e técnicos, menosprezando a aquisição de condutas a adoptar no 

processo de interacção enfermeiro-doente. Só recentemente a disciplina de ética e de 

bioética foi inserida nos currículos. Antes, as questões éticas eram abordadas muito 

superficialmente. O ensino apenas alertava para o cumprimento das normas deontológicas. 

Num inquérito nacional realizado no ano lectivo 2002/2003 acerca do ensino da 

“ética” nas escolas de Enfermagem, constatou-se que não existe um padrão na estruturação 

e organização do ensino da ética. Desta forma, as autores sugerem que se reflicta acerca do 

melhor modelo e de uma conveniente designação para a disciplina, bem como o 

estabelecimento de parâmetros no que se refere ao numero de ano(s) e horas (Neves M.e 

Barcelos M., 2004). 

Contudo, autores como Antunes A. (1996) defendem que a ética não pode ser 

ensinada, porque se fosse necessária uma teoria para explicar a outra pessoa a essência da 

ética, esta não teria qualquer valor.  

O mesmo autor chama à atenção para o facto do estudante que ingressa no curso 

de medicina (fazendo aqui o paralelismo com o curso de enfermagem) já apresentar o seu 

carácter definido por factores genéticos, ambientais, culturais e sociais e desta forma ser 

uma ilusão a pretensão de “transformar vigaristas em impolutos ou preguiçosos em 

diligentes”. 

Na verdade, o raciocínio ético constrói-se ao longo da vida, através das experiências 

e dos vários investimentos pessoais que se traduzem em maior ou menor sensibilidade para 

as diversas questões éticas. Contudo, as escolas e as instituições podem promover a 

aquisição de competências nesta área. 

Muitos outros autores defendem o incremento do ensino de ética e bioética no 

currículo do curso de enfermagem, alertando para o facto deste ensino não ser meramente 

teórico, desinserido da prática e desligado das grandes questões éticas e morais com que 

estes estudantes se irão confrontar ao longo da vida. O que se pretende é um ensino que 

permita uma clarificação e reflexão dos valores, como a dignidade da pessoa humana. Desta 

forma, é importante reflectir qual será a melhor forma de ajudar o futuro enfermeiro a 

adquirir e desenvolver competências éticas. 

A criação de espaços que favoreçam a acção pedagógica centrada na reflexão, 

possibilitam uma melhor compreensão e aceitação do Outro e o desenvolvimento de 
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capacidades que lhe permitem ser capaz de entrar em relação pessoal com o meio em que 

vive. 

Será porventura importante que uma disciplina de Ética/Bioética fundamente e 

discuta conceitos e teorias. Contudo, será essencial a análise de casos práticos, talvez numa 

fase mais avançada de formação e depois de algumas experiências nos diversos contextos e 

instituições de saúde. Desta forma, faria algum sentido para além da existência da disciplina 

de ética/bioética, inserir algumas horas para a abordagem das questões éticas nas outras 

disciplinas. Assim, por exemplo, na disciplina de enfermagem de saúde materna e obstétrica 

abordariam-se questões relacionadas com a ética no inicio da vida e na disciplina de 

administração em enfermagem algumas questões relacionadas com a escassez de recursos e 

a equidade no acesso aos serviços de saúde. Como diz, Antunes A. (1996), é importante 

aproveitar todas as oportunidades para debater os problemas éticos. 

Com este modelo parece mais fácil para o aluno adquirir ao longo do curso, de 

forma gradual e integrada, os alicerces para um adequado raciocínio ético. 

A aprendizagem e a discussão em torno das questões da Bioética, não se esgotam 

na formação inicial, pelo contrário, devem ser aprofundadas ao longo de toda a vida através 

da formação permanente, contínua e em serviço.  

Para além das escolas, as instituições assumem igualmente um papel importante, 

isto porque, também elas devem promover a dinamização da discussão ética permanente 

nos contextos quotidianos dos profissionais.  

A formação inicial dos enfermeiros deve prepará-los para assumirem um papel 

determinante como educadores e orientadores no contexto das organizações de saúde. 

Nesta óptica, a formação inicial é perspectivada como um processo que se prolonga ao 

longo da vida e que “permite reduzir o fosso entre os locais de exercício profissional e os 

locais de acção – reflexão” (Collière M., 1999). Deste modo, a articulação entre escolas de 

enfermagem e organizações de saúde é indispensável. 

Neste sentido, Corkin D.; Price J. e Gillespie E. (2006) alertam para a importância 

de haver iniciativas entre instituições e escolas com o objectivo de se perceberem as 

necessidades locais e nacionais e, atempadamente, se assegurarem os recursos necessários, 

para promover o melhor cuidado às crianças e famílias. 

Enfermeiros, escolas e instituições devem conjuntamente colaborar para que se 

adquiram as competências necessárias para analisar, discutir e decidir as várias questões 

éticas que se colocam diariamente. 
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2.3. Desafios éticos dos enfermeiros perante o fim de vida em pediatria 

  

A área pediátrica foi uma das que mais sentiu os reflexos dos progressos científicos 

e do desenvolvimento tecnológico, com as suas inevitáveis repercussões. Estes avanços 

reflectem-se desde a intervenção na reprodução até à adolescência. Se, perante a 

reprodução medicamente assistida, urge repensar o sentido da identidade genética, no 

período pré-natal interrogamo-nos sobre a possibilidade das implicações resultantes do 

diagnóstico pré-natal e das interacções ocorridas entre mãe-embrião/feto neste período. Já 

no período neonatal, questionamo-nos sobre os limites da viabilidade ou mesmo sobre a 

reanimação intensiva sem correr o risco da obstinação. Outras são as questões colocadas 

nas crianças com doença crónica e naquelas cuja doença faz prever a morte. Num mundo 

em que a técnica faz-nos pensar que superamos a morte, torna-se difícil enfrentar a 

necessidade de acompanhar a criança e família em todo o processo de fim de vida e no 

luto.  

Sabemos que os enfermeiros estão na sua generalidade muito vocacionados para 

cuidar dos doentes cuja cura é possível, não estando preparados para enfrentar a morte. A 

atitude mais comum é desligarem-se do doente e família quando sabem que a morte se 

aproxima, desenvolvendo os mais variados mecanismos de defesa e comportamentos de 

fuga. Como resultado destes comportamentos surge a impossibilidade de comunicação e 

diálogo, quando o apoio e a solidariedade por parte do enfermeiro são tão importantes. 

O enfermeiro é o elemento da equipa de saúde que mantém uma relação mais 

intima com a criança e sua família, não só pela sua presença 24h por dia, mas também 

porque é ele que presta um maior número de cuidados directos. Assume assim, uma 

posição privilegiada na medida em que, na equipa de saúde, é quem melhor conhece a 

criança e a família, o que faz com que seja mais fácil estabelecer uma relação de ajuda, 

conhecer as suas necessidades específicas e dar-lhes resposta.  

É função do enfermeiro ajudar a criança e família a viver o mais completamente 

possível a etapa de fim de vida. O enfermeiro tem de ter tempo para ouvir, para estar, para 

deixar falar, para deixar exteriorizar o que tem necessidade de expressar. A atenção que o 

enfermeiro prestar à descrição que a criança e família faz do seu sofrimento pode 

igualmente contribuir para que estes se sintam mais confortáveis e compreendidos. 

 Nem sempre é fácil conseguir o equilíbrio desejável entre as exigências da técnica e 

da terapêutica e a sensibilidade humana. Isto é fruto de uma maturidade lentamente 

adquirida no decurso da vida profissional, com todos os seus percalços, incompreensões, 
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cansaço ou mesmo alegria e satisfação, se ao mesmo tempo o enfermeiro mantiver presente 

e viva a necessidade de dar atenção à pessoa humana que é cada doente (Martins M., 1996). 

Ajudar a criança em fase terminal não é fácil, é um longo caminho a ser percorrido, 

através das diferentes aprendizagens vividas em diferentes situações, até ao atingir de uma 

maturidade plena que permite acompanhar e proporcionar uma morte digna. 

A este propósito, Pimentel J. (1993) refere que o enfermeiro somente depois de ter 

vencido os seus medos será capaz e conseguirá realizar e assumir um trabalho com 

qualidade, o qual passa por uma competência profissional que integra um saber ao nível das 

ciências psicossociais e uma preparação psicológica no que respeita ao problema da morte, 

que lhe permitirá um conhecimento específico em diferentes situações, maior 

conhecimento em áreas como as relações humanas, quer em relação ao doente, quer com a 

sua família, possibilitando-lhe uma maior aproximação ao doente e um maior entendimento 

dos sentimentos. 

Segundo Gomes A. et al (1994), o enfermeiro que trabalha com doentes em fase 

terminal deve conhecer-se a si mesmo e conhecer as estratégias que podem ser usadas na 

comunicação de modo a proteger-se a ele próprio. Para além disso, precisa de dimensionar 

as suas atitudes para com a morte e o morrer. Este autor acrescenta, ainda, que é 

importante reconhecer que as ajudas de outros profissionais são essenciais para prestar 

cuidados aos doentes, sobretudo aos doentes em fase terminal. 

Saber acompanhar a criança e a sua família no tempo de morrer é algo que exige 

aos enfermeiros uma preparação muito cuidadosa. Mas será que em todo este percurso, as 

escolas e as instituições não poderão desempenhar um papel importante? Não caberá às 

escolas um papel impulsionador para o raciocínio ético na prática de cuidados em 

enfermagem? Não terão as instituições responsabilidade em dinamizar reflexões em torno 

das questões éticas, nomeadamente relacionadas com o fim de vida, de forma a adequar a 

prática? Não terão os enfermeiros necessidade de ser apoiados dentro das instituições pelo 

facto de lidarem com as crianças em fim de vida e suas famílias? 

Em entrevista a profissionais de saúde que trabalham com crianças e famílias em 

fim de vida em Stanford, Contro N. et al (2004), constataram que havia descrições de 

difíceis experiências no cuidado à criança e referência a um inadequado suporte aos 

profissionais, o que permitia exacerbar sentimentos de falha e de desespero. Os mesmos 

autores concluíram que era importante existir formação e treino para todos os 

profissionais, bem como, suporte adequado ao longo do tempo. 
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Num estudo realizado, por Costa J. e Lima R. em 2005, a enfermeiros a trabalhar 

em hospitais pediátricos com o objectivo de analisar a forma como estes vivenciam o luto 

da morte de crianças e adolescentes hospitalizados, concluíram que os enfermeiros 

necessitam de suporte emocional para viverem o luto e prevenirem o burnout. Além disto, 

as autoras, recomendam que seja incluído nos currículos o tema da morte e que as 

instituições hospitalares utilizem a educação permanente como estratégia para a promoção 

mudanças de atitudes e comportamentos dos profissionais.  

Parece óbvio que o enfermeiro tem de percorrer um longo caminho para atingir 

competências para acompanhar com dignidade a criança e família no tempo de morrer. 

Contudo, este percurso pode ser facilitado se as escolas e instituições apoiarem esse 

processo desde a formação inicial. 
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3 – QUESTÕES ÉTICAS RELACIONADAS COM O 

PROCESSO DE MORTE EM PEDIATRIA 

 

Se experienciar a ideia da nossa própria morte é difícil de suportar, a de um filho é 

ilógica. A aceitação da morte de uma criança é algo muito difícil para os pais e para os 

profissionais de saúde. O acompanhamento das crianças e dos pais neste percurso final é 

muitas das vezes descurado, pois torna-se penoso. Contudo, estar próximo, numa atitude 

de partilha da dor e do sofrimento, parece ser essencial para garantir dignidade no tempo 

de morrer. 

Para um acompanhamento efectivo, o enfermeiro tem de ter uma preparação 

adequada que passa pelo entendimento da representação da morte para a criança e família, 

bem como a aquisição de competências para um agir ético que respeite os princípios da 

vulnerabilidade, autonomia, beneficência e não maleficência. 

Conferir dignidade a esta etapa única da vida é uma tarefa inadiável. 

 

3.1. Percepção da morte pela criança e família 

 

 Já lá vão alguns anos, em que a morte era considerada naturalmente como uma 

parte integrante do ciclo de vida. As famílias viviam juntas ao longo de gerações e as 

crianças cresciam integrando o processo de morte de forma natural. 

 Actualmente, não só foi alterado o modelo familiar, como também o recurso a 

estruturas hospitalares sofisticadas que permitem o prolongamento da vida, tornando a 

morte um acontecimento distante. No processo de dessocialização, a criança tem vindo a 

ser excluída da partilha da experiência do luto. 

 É importante salientar a importância da criança ir adquirindo algumas noções que 

lhe permitem servir de base ao posterior desenvolvimento de um conceito de morte mais 

maduro (Biscaia J., 2003). 

 Posturas desadequadas, como a explicação à criança de que “quem morre vai para o 

céu”, poderá levar a uma interpretação errada da criança. Perante as dúvidas das crianças 

acerca da morte é importante clarificar as suas preocupações e responder de acordo com a 
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sua idade e etapa de desenvolvimento de forma verdadeira, sem transmitir a ideia de que 

isso é uma assunto proibido. É desejável que a noção de morte não seja acompanhada por 

silêncios inquietantes ou por graves distorções, devendo ser encarada como um 

desaparecimento natural, comum a todas as coisas, sejam elas pessoas, animais e plantas 

(Biscaia J., 2003). 

 A compreensão da morte pelas crianças acompanha o seu desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial (Whaley L. e Wong D., 1999). 

 A criança dos 0-2 anos, não tem capacidade de compreender qualquer concepção 

abstracta. Nesta fase ocorrem importantes modificações no comportamento. Existe uma 

ausência de compreensão cognitiva em resposta às alterações das rotinas, iniciando-se a 

experiência de ansiedade da separação e também da dor (Gottlieb R., 1991). Pelo sétimo/ 

oitavo mês, a criança vivência angústia pela ausência da mãe. A morte é assim comparada 

com a ausência incompreensível da mãe, pelo receio duma presença diferente, com a não 

existência de alguém conhecido e presente, a quem se possa vincular subsistindo assim o 

rosto desaparecido (Biscaia J., 2003). Nesta idade, as crianças são egocêntricas e só 

conseguem pensar nos acontecimentos a partir do seu próprio esquema de referência: a 

vida. 

 A criança entre os 3-4 anos de idade, geralmente, já ouviu a palavra morte. A morte 

significa para ela uma partida, um sono temporário, uma ausência. A morte tem um 

carácter de reversibilidade, pois devido ao seu conceito imaturo de tempo, as crianças nesta 

idade não tem a compreensão da universalidade e da inevitabilidade da morte (Whaley L. e 

Wong D., 1999).  

 Dos 5-7 anos, a criança começa a aperceber-se da morte como algo irreversível, 

sendo habitualmente personificada. A criança muitas das vezes vincula uma conotação 

destrutiva da morte que, frequentemente, está associada ao medo de mutilação e punição. 

Contudo, a criança continua a sentir que a morte pode ser evitada (Whaley L. e Wong D., 

1999). 

 Cerca dos 9-10 anos, a maioria das crianças tem um conceito adulto de morte, 

percebendo-a como inevitável, universal e reversível. As suas atitudes em relação à morte 

são muito influenciadas pelas reacções e atitudes dos outros, nomeadamente dos pais 

(Whaley L. e Wong D., 1999).  

 Nos adolescentes, a partir dos 14-15anos, a morte cria preocupações idênticas às 

dos adultos, compreendendo a inevitabilidade. No entanto, devido à sua visão idealista do 

mundo, o adolescente pode demonstrar sentimentos reactivos de força e fragilidade que, na 
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maior parte das vezes, resultam em agressividade, revolta e crítica (Whaley L. e Wong D., 

1999). 

 As crianças mais velhas desejam ser mantidas ao corrente do que se passa e do que 

irá acontecer. Desta forma, é inútil esconder duma criança a morte. Biscaia J.(2003), citando 

Royer, defende que quando uma criança gravemente doente consegue falar livremente, com 

um adulto atento e que a trata como igual, aborda com realismo a própria morte e, assim, 

se liberta. 

Para além do medo da separação, outro dos factores angustiantes para a criança é o 

receio da dor. Para minimizar essa angústia é desejável o estabelecimento de um clima de 

confiança com os profissionais que dela cuidam e o testemunho duma presença de amor 

firme. Caso contrário, poderá fechar-se na sua angústia, “caindo numa espécie de catarse 

feita de um pânico que a emudece, na incompreensão pela incapacidade de lhe não 

conseguirem evitar o sofrimento” (Biscaia J., 2003). 

 O conhecimento do modo como a criança viveu a sua iniciação na doença e na 

morte será necessário para que ela possa ser ajudada a viver a situação nela própria. A 

educação para uma vida não centrada unicamente no bem-estar e na longevidade biológica 

poderá servir de ajuda, bem como, a explicação precoce da finitude de tudo. Além disto, 

parece importante a valorização de cada momento. 

Quando a morte se manifesta numa criança, cuja vida para os pais tem um sentido 

de eternidade, torna-se algo que vem pôr em causa todo o futuro (Biscaia J., 2003). 

Os pais passam pelas 5 etapas de percepção de morte enunciadas por Kubler-Ross 

E. (1998). Neste modelo, a autora identifica um padrão de resposta emocional que passa 

por choque e estupefacção, passando de seguida para um estadio de negação da situação e 

de sensação de isolamento, passando depois a exibir revolta acerca do que se está a passar. 

Depois destes estadios surgirá a negociação de como podem alcançar determinados 

objectivos. Este processo termina por uma aceitação, embora nos primeiros estadios se 

mantenha a esperança de que a morte não surgirá. Estas fases não surgem por ordem 

cronológica, podendo mesmo haver sobreposição de fases ou a criança morrer sem que os 

pais tenham atingido a fase de aceitação.   

Num estudo realizado por Wolfe J. et al (2000), no qual se avaliou a compreensão 

parental do prognóstico em crianças que morreram de cancro, os pais reconheceram pela 

primeira vez que a criança não tinha hipótese realista de cura em média 106 dias antes de 

ocorrer a morte, enquanto o mesmo reconhecimento ocorreu para os médicos em média 

206 dias antes. O mesmo estudo concluiu que um reconhecimento precoce do prognóstico 
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da doença está associado a uma forte empatia no tratamento direccionado para diminuir o 

sofrimento e integração dos cuidados paliativos. 

A permanência dos pais junto da criança nesta fase vai ajudá-los a entender o que 

está a fazer para o bem do seu filho e, além disto, permite estreitar as relações com todos 

os intervenientes no processo. Tudo isto contribui para uma melhor aceitação da iminência 

da morte (Morgado M., 2000). 

Durante a etapa final de vida da criança, não podemos esquecer-nos dos irmãos que 

muitas das vezes se sentem sós e ansiosos. Num estudo realizado por Nolbris M. e 

Hellstrom A. em 2005, constata-se que os irmãos sentem-se desinformados acerca de todo 

o processo que antecede a morte, o que potencializa a ansiedade. Desta forma, as autoras 

evidenciam a importância da necessidade dos irmãos serem informados e de obterem 

suporte durante todo o período de doença terminal e no processo de morte. Aconselham, 

ainda, a construção de grupos de apoio entre irmãos a quem faleceu um irmão. 

Ao cuidar da criança em fim de vida, temos também de cuidar de todos aqueles que 

lhe estão próximos. O apoio dado à família deve procurar que ela seja capaz de dar à 

criança um clima de normalidade. 

 

3.2. Principio do respeito pela autonomia  

 

 Beauchamp T. e Childress J. (1994) compilaram um conjunto de princípios que, na 

sua opinião, seriam um pilar essencial na ética dos cuidados de saúde, dos quais, se inclui o 

princípio do respeito pela autonomia. 

 O princípio da autonomia refere-se ao direito de cada pessoa poder decidir, de se 

governar, poder administrar os próprios direitos, interesses e conveniências. Ou seja, é o 

exercício da liberdade da pessoa enquanto agente social. Este princípio decorre da doutrina 

da dignidade humana e dos direitos humanos fundamentais.  

Para Kant, toda a pessoa é um fim em si mesma, capaz de controlar o seu próprio 

destino, mas o imperativo categórico obriga a respeitar também as outras pessoas como 

fins em si próprias. Desta forma, a autonomia é condicionada. 

No seguimento de Kant, John Stuart Mill refere que a finalidade última da 

autonomia é a aliança entre a razão e a liberdade. Esta liberdade existe verdadeiramente 

quando se reconhece a liberdade do outro. Como nos diz Hanson B. (2001) “faz aos outros 

como os outros gostariam que lhes fizesses”. 



 35 

 Em 2000, com a Declaração de Barcelona, fica expresso o direito à 

autodeterminação, no sentido da tomada de decisão ser responsável visando a felicidade de 

cada um e a dos outros, uma vez que, somos com os outros e ninguém é feliz sozinho. 

 A decisão autónoma deve resultar da ponderação livre das opções. Para que o 

doente saiba o que melhor lhe convém deve ser informado e esclarecido de forma 

completa e detalhada. Cabral R. (1996) refere que o agir autónomo é aquele que implica 

intencionalidade, compreensão e ausência de influências que o determinem  

 Na relação enfermeiro-doente, a autonomia tem de ser respeitada por ambas as 

partes. O princípio da autonomia em saúde supõe que a prática paternalista, na qual o 

prestador de cuidados actua na convicção de que sabe mais que o doente, seja contrariada. 

 Nos cuidados de enfermagem, o principio da autonomia implica promover quanto 

possível comportamentos autónomos por parte dos doentes e/ou pais/ tutores, 

informando-os convenientemente, assegurando a correcta compreensão da informação 

ministrada e a livre decisão. Ou seja, são condições imprescindíveis ao exercício da 

autonomia do sujeito, a dação e a compreensão da informação, a competência e a vontade 

(Beauchamp T. e Childress J., 1994). 

 

3.2.1. Comunicação com a criança e família  

  

Qualquer acto de enfermagem pressupõe o estabelecer de comunicação, ou seja, 

uma interacção com o assistido. Comunicar é relacionar-se, especialmente durante os 

cuidados prestados. Qualquer forma de comunicação verbal ou não verbal é válida se o seu 

objectivo for sempre diminuir a ansiedade, atenuar a insegurança e garantir uma presença 

reconfortante. 

Phaneuf M. (1996) distingue comunicação em diversas formas: comunicação 

funcional, quando os objectivos são de carácter operacional; comunicação pedagógica, 

quando a mensagem tem objectivos de desenvolvimento ou cognitivos e comunicação 

terapêutica, quando se estabelece uma ligação significativa com o enfermeiro e o doente. 

 Em entrevista a profissionais de saúde e famílias de crianças em fim de vida em 

Stanford, Contro N. et al (2004), verificou sentimentos de inexperiência na comunicação 

dos profissionais de saúde com as crianças e famílias em fim de vida. Por outro lado, as 

famílias revelaram stress causado pela falta de cuidado dos profissionais ao dar as más 

noticias. 
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 Noutra entrevista realizada aos pais de crianças em fim de vida por Dokken D. 

(2006), percebeu-se que a comunicação mínima e o estilo autoritário dos profissionais de 

saúde fazem aumentar o stress dos pais 

Os profissionais de saúde deveriam estar particularmente vocacionados para a arte 

de comunicar. É porventura importante que esta comunicação seja efectiva e vá de 

encontro às necessidades de cada um. O uso de uma linguagem acessível, a escuta activa e a 

verificação da compreensão da informação podem permitir o sucesso da comunicação.  

 Existem diversas formas de interacção das famílias com os profissionais de saúde, 

existindo famílias que muito confiam até às que tem altos níveis de desconfiança (Whaley L 

e Wong D., 1999). Cabe aos enfermeiros respeitar cada tipo de interacção e encontrar 

estratégias de comunicação eficazes em cada situação específica. 

 Taylor S. (1999) refere que a comunicação dos profissionais de saúde com os pais  

de crianças em fim de vida está longe de ser uma tarefa fácil, apontando algumas das 

razões. Destas, destacam-se: a crença dos profissionais de saúde de que os pais não desejam 

falar sobre o prognóstico da doença ou que a criança entrou numa fase terminal e o facto 

de reduzirem a comunicação com receio das reacções emocionais dos pais. Por outro lado, 

o mesmo autor constatou que alguns pais evitam confrontar os profissionais de saúde de 

forma a evitarem encarar a realidade.  

 Parece importante conhecer os factores que os pais mais valorizam na comunicação 

com os profissionais de saúde. Neste sentido, Chesler M. e Barbarin O. (1987), após um 

estudo efectuado com pais de crianças com doença oncológica descrevem 5 factores: a 

transmissão de informação, a honestidade e clareza da comunicação, a qualidade no 

contacto interpessoal, o envolvimento do profissional de saúde com a criança e a 

promoção da participação dos pais. De seguida, serão abordados um a um, para uma 

melhor compreensão do valor que os pais atribuem a cada factor: 

1 - A transmissão de informação é tão valorizada pelos pais, talvez pelo facto de 

contribuir para a percepção de controlo e consequente diminuição da ansiedade por parte 

dos pais; 

2 - Na honestidade e clareza da comunicação, os pais valorizam sobretudo a 

uniformidade da informação transmitida pelos vários profissionais e a importância da 

informação de todos os elementos da equipa de saúde circular de forma a ser clara; 

3 - Na qualidade no contacto interpessoal, os pais salientam a importância de uma 

relação de apoio sensível e de se sentirem tratados como pessoas. Desta forma, são 

valorizados aspectos como a aceitação incondicional, a disponibilidade e o reconhecimento 
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de aspectos da vida dos pais para além da doença do filho. A negligência dos sentimentos 

dos pais pode provocar insatisfação por parte destes e, consequentemente, pode 

comprometer a adesão ao tratamento da própria criança; 

4 – O desagrado dos pais com o envolvimento emocional dos profissionais de 

saúde com a criança é um dos factores que pode desencadear reacções emocionais 

excessivas por parte dos pais. Os pais valorizam os profissionais de saúde que expressem 

sentimentos positivos; 

5 – Relativamente à promoção da participação dos pais, é notório que eles se 

preocupam com o seu envolvimento no cuidar da criança. A maioria dos pais deseja manter 

o seu papel de cuidar e proteger a criança. A sua participação activa pode minimizar 

possíveis sentimentos de culpa e além disso são uma ajuda importante para os profissionais 

de saúde pois são eles quem melhor conhece a criança. 

 Uma comunicação eficaz permite que os pais estejam bem informados e dessa 

forma se envolvam mais, facilitando a adaptação da criança à doença (Pferfferbaum B., 

1990).  

Sempre que possível e de acordo com a fase de desenvolvimento da criança, ela 

deve ser informada acerca da progressão da doença. Contudo, se a criança desejar manter-

se menos informada o seu desejo deve ser respeitado (Masera G. et al, 1999) 

Uma adequada comunicação entre pais/criança e equipa e a transmissão de 

informação suficiente e verdadeira são factores que influenciam o grau de satisfação dos 

cuidados prestados (Moreira M, 2004). 

A comunicação deve ser um pilar fundamental na prática dos cuidados em pediatria 

(Plefferbaun B., 1990). Esta deverá ser perspectivada dentro de uma visão holística da 

criança e família. Para uma comunicação eficaz, é importante estabelecer uma relação de 

ajuda com a criança e família. 

 

3.2.2. Direito à verdade 

 

Não muito distante dos dias de hoje, os profissionais de saúde acreditavam que a 

melhor forma de proteger o doente e de o ajudar era não lhe dizer a verdade quando se 

tratava de uma má noticia A verdade pertencia somente a quem tinha conhecimento e o 

doente acreditava sempre que o profissional de saúde era quem melhor podia decidir. 

 Muitas das vezes, a informação de que a morte se aproximava era somente 

transmitida à família e ocultava-se a verdade ao doente, criando-se um clima de conspiração 
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de silêncio, continuando-se a proceder como se se tratasse de uma situação de doença com 

prognóstico favorável. 

 No final dos anos sessenta, assistímos a uma maior consciencialização dos direitos 

das doentes, entre os quais o direito à verdade. Aceita-se, hoje, o direito que os doentes têm 

em conhecer o seu diagnóstico e prognóstico. Numa resolução do Parlamento Europeu 

sobre uma Carta dos Direitos das Crianças Hospitalizadas, pode ler-se: “ A criança tem direito 

real a receber uma informação adaptada à sua idade, desenvolvimento mental e estado afectivo e psicológico, 

relativa à generalidade do seu diagnóstico, tratamento a que é submetida e às perspectivas positivas que esse 

tratamento lhe oferece. Por outro lado, os pais têm o direito de receber todas as informações que digam 

respeito à doença e bem-estar do seu filho, na medida em que este não interfira com o direito fundamental da 

criança ao respeito pela sua intimidade”.  

Desta forma, depreende-se que, para além da informação a transmitir aos pais, 

deve-se também conversar com a criança de forma compreensível de acordo com a sua 

etapa de desenvolvimento. 

Os doentes têm direito a saber a verdade acerca de si, mas também têm o direito a 

não quererem saber e esse facto deve ser respeitado. O profissional de saúde tem de 

encontrar um equilíbrio entre o dever de dizer sempre a verdade e a necessidade de não 

provocar qualquer dano ao doente e família. Esta situação é habitualmente denominada 

como privilégio terapêutico e está prevista legalmente no art. 157º do Código Penal que 

obriga ao esclarecimento do doente “… salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a 

serem conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida, ou seriam susceptíveis de lhe causar grave dano 

à sua saúde física ou psíquica” 

Contudo, são vários os autores que recomendam precaução no recurso ao privilégio 

terapêutico (Serrão D. e Nunes R., 1998), afirmando que só pode ser utilizado no interesse 

do doente, por razões legitimas e quando se busca um mal menor, e nunca como um 

refúgio a uma possível falta de tempo, inabilidade comunicacional ou ao próprio incomodo 

que se gera no profissional de saúde ao comunicar algo desagradável. 

Para Simpson M. (1979), a verdade é um dos agentes mais poderosos que temos ao 

nosso dispor, mas temos ainda que “desenvolver uma compreensão adequada da sua 

farmacologia clínica e reconhecer a posologia óptima para a sua administração”. 

A regra de ouro a cumprir pelo profissional de saúde é nunca mentir, nem dar falsas 

esperanças de cura. Depois de uma adequada avaliação, se a decisão for a transmissão da 

verdade, deve-se ter em conta o momento, a forma como é transmitida e a presença de 

uma atitude de escuta e compreensão. Segrecia E. (1996) afirma que, se a mentira não deve 
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ser tomada como linha de conduta e a comunicação da verdade é a meta da orientação, é 

preciso todavia lembrar que a verdade a ser comunicada deve ser proporcional à capacidade 

do individuo em recebê-la construtivamente.    

 

3.2.3. Tomada de decisões no fim de vida 

 

Só recentemente é tida em consideração a capacidade do menor em decidir. A 

Declaração Internacional dos Direitos da Criança adoptada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 20 de Novembro de 1959, dá conta disso, promulgando o direito à 

auto-determinação, dignidade e respeito, bem como a tomar decisões fundamentadas. Este 

facto é posteriormente apoiado pela Carta da Criança Hospitalizada em 1988, na qual é 

reconhecido o direito em participar nas decisões relativa à sua saúde. 

Posteriormente surge consagrada na Convenção sobre os direitos da Criança, 

elaborada em Nova Iorque na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Novembro de 

1989 e ratificada em Portugal pela Assembleia da República pela resolução n.º 20/90, e por 

Decreto do Presidente da República n.º 49/90, em Setembro de 1990  no seu Artigo 12.º, 

ponto 1 que:“ Os Estados Parte garantem à criança, com capacidade de discernimento, o direito de 

exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe dizem respeito, sendo devidamente tomadas em 

consideração as opiniões das criança, de acordo com a sua idade e maturidade”. Do ponto de vista 

desta Convenção, criança é todo o ser humano com idade inferior a 18 anos. 

Num dos pareceres da Ordem dos Enfermeiros Portugueses (2000), é considerada 

também a possibilidade de “poderem prestar consentimento eficaz os maiores de 14 anos 

se possuírem o discernimento necessário para avaliarem o seu sentido e alcance, no 

momento em que o presta”. 

Mas haverá um instante cronológico para a auto-determinação? 

Para Piaget e Erikson, entre outros, a criança até aos 7 anos não tem consciência da 

condição de “ser autónomo”. Dos 7 aos 14 anos, assiste-se a um progressivo 

desenvolvimento da capacidade de decisão e avaliação das respectivas consequências. É a 

partir dos 14 anos que o adolescente incorpora princípios morais individuais e é capaz de 

assumir a responsabilidade pelos actos cometidos. 

 A criança, no gradual desenvolvimento das suas faculdades pode crescer na sua 

vontade e na sua privacidade, querendo manifestar as suas opções quanto ao melhor que 

pensa para si (Biscaia J., 1997). 



 40 

Para Almeida F. (1998), não há um instante ético antes do qual seja razoável não se 

reconhecer o direito à autonomia e a partir do qual nos tornamos absolutamente 

autónomos. Desta forma, para o mesmo autor, é desejável a partir dos cinco anos colocar 

as questões às crianças e ouvir as suas decisões, exercitando-as, assim, no desenvolvimento 

da auto-estima e da consciência do melhor bem pessoal e colectivo.   

 A capacidade para a tomada de decisão da criança/adolescente deve ser feita caso-

a-caso, avaliando a sua capacidade de compreender a informação recebida e de deliberar 

sobre as alternativas dadas, conforme os seus valores.  

Podemos então dizer que a criança tem uma autonomia que se está a desenvolver. 

Por não poder exercer esse direito, nesta etapa do desenvolvimento são os seus pais ou 

representantes legais que o exercem. Em Portugal, a legislação em vigor reporta para os 

pais o poder e dever de velar pela saúde dos seus filhos, conforme o artigo 1878º do 

Código Civil, dizendo o artigo 1877º que os menores estão sujeitos ao poder paternal. 

Vários estudos demonstram diferenças em relação à responsabilidade da tomada de 

decisão em fim de vida. A Academia Americana de Pediatria publicou orientações sobre 

este tema, determinando ser a família responsável por tomar a decisão pela criança, 

baseando-se no conceito de autonomia (Lago P. et al, 2007). Outros estudos, revelados 

pelos mesmos autores, mostram que na Europa esta directriz não é seguida, dando como 

exemplo estudos efectuados com médicos franceses que demonstram que estes acreditam 

que a decisão dos pais é prejudicada pela situação de stress em que se encontram e por isso 

optam por uma atitude paternalista, protegendo-os da tomada de decisão. Esta grande 

desigualdade pode ser explicada pelas diferenças culturais e religiosas, mas também não 

devem ser esquecidas as especificidades de cada equipa de saúde (Lago P. et al, 2007). 

No exercício do direito, os pais têm de ter a consciência que a autonomia é muito 

mais que fazer apenas o que se quer fazer. Em momento algum podemos deixar que o 

melhor bem da criança seja posto em causa. Em caso de conflito, poderá recorrer-se ao 

Tribunal de Menores. 

Os pais de crianças em fim de vida encontram-se numa situação que poderá 

dificultar a sua participação nas decisões. Este facto é exacerbado se não existir uma 

comunicação aberta entre os profissionais e os pais (Hallstrom I.; Runeson I. e Elander G., 

2002). A comunicação efectiva permitirá a compreensão da informação e uma tomada de 

decisão esclarecida. Num estudo realizado com pais de crianças em fim de vida, Berg S. 

(2006) concluiu que é necessário os profissionais de saúde certificarem-se da compreensão 

da informação para que a participação na tomada de decisão seja adequada. 
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Beauchamp T. e Childress J. (1994) sugerem que para as pessoas tomarem decisões 

acerca dos doentes incompetentes têm de demonstrar as seguintes qualidades: competência; 

adequado conhecimento e informação; estabilidade emocional e dedicação aos interesses 

do doente incompetente. Além disto, não deve existir conflito de interesses nem controlo 

de influências por outros que não lhes permita decidir de acordo com o melhor interesse 

do doente.  

Num estudo de Meert K. et al (2000) com pais que experienciaram a morte dos 

filhos numa unidade de cuidados intensivos, apenas 53%, referiram que discutiram com o 

médico a suspensão do suporte de vida e, destes, 20% sentiram que tinham pouca 

autoridade para tomar decisões acerca dos seus filhos. Estes dados são preocupantes, uma 

vez que é fundamental a participação e o envolvimento dos pais na tomada de decisões. 

Noutro estudo realizado por Dokken D. (2006), verificou-se que o facto dos pais 

colaborarem na tomada de decisões era facilitador do envolvimento destes nos cuidados ao 

longo do tempo. 

Himelstein B. (2006) afirma que a tomada de decisões relativas ao fim de vida deve 

ser efectuada entre família, criança e profissionais de saúde, baseada na compreensão da 

trajectória da doença, nas implicações do tratamento e do não tratamento para a qualidade 

de vida das crianças. 

Para que a tomada de decisão seja facilitada, é exigido que o profissional de saúde 

esteja disponível para informar e escolha o momento e o ambiente propicio. A informação 

a dar deve ser de acordo com o querer e situação emocional da criança e pais ou 

representantes legais, utilizando uma linguagem acessível de acordo com a capacidade de 

compreensão. Deve também permitir-se o esclarecimento da informação para que seja 

tomada a melhor decisão. 

No tempo de decisão, não nos parece justo que o profissional de saúde abandone o 

doente e sua família mas sim disponibilizar-se, não a ser decisor, mas “facilitador do 

processo de decisão” (Almeida F., 2007).  

A tomada de decisão, nomeadamente no fim de vida, não é de todo da inteira 

responsabilidade do médico e da equipa de saúde. Deve ser discutida entre 

pais/representantes e a criança de acordo com a sua capacidade, sempre facilitada pelos 

profissionais de saúde da equipa. Eventualmente, poderá ser conveniente a participação das 

Comissões de Ética para a Saúde, sabendo que a responsabilidade das decisões é sempre 

dos clínicos responsáveis pelo doente (Almeida F., 2007). 
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3.3. Principio da beneficência/ não-maleficência  

  

Os princípios da beneficência e da não-maleficência enunciados por Beauchamp T. 

e Childress J. (1994) assumiram-se como base da Medicina durante muitos anos. Estes 

princípios pretendem o respeito pela vontade do doente, de acordo com o seu melhor 

interesse, de preferência sem o prejudicar. Ou seja, traduzem a obrigação de fazer o bem e 

actuar para prevenir o mal, ou reduzi-lo quando está presente. 

 O princípio da beneficência orienta-nos para a promoção do bem e para o dever de 

agir no interesse dos outros. 

 O princípio da não-maleficência provêm de raízes muito antigas que mais tarde 

vem a ser fixado pela frase primum non nocere – que significa “primeiro não causar dano”. 

Este facto coloca alguma primazia neste princípio, embora esteja ligado com o da 

beneficência. Para alguns autores como Goldim J. et al (1997), citados por Martins L. 

(2004), o princípio da não-maleficência é o mais controverso de todos, pois propõe a 

obrigação de não infligir qualquer dano de forma intencional. 

 Estes princípios guiam o enfermeiro para fazer o melhor bem de acordo com o 

doente. 

 

3.3.1. Meios desproporcionados de tratamento 

 

 São considerados meios proporcionados todas as medidas de diagnóstico e 

tratamento que, sujeitas a ponderação, se conclui trazerem mais benefícios do que prejuízos 

à pessoa doente (Pacheco S., 2004). Desta forma, é considerado tratamento proporcionado 

a administração de um antibiótico a uma pessoa previamente saudável vitima de uma 

infecção e é desproporcionada a administração do mesmo antibiótico a um doente com 

cancro em fase terminal que contrai uma pneumonia, como afirma Baudouin J. e Blondeau 

D. (1993) citados por Pacheco S. (2004). 

 Tem de ser avaliada a pessoa na situação concreta para que os cuidados a ter não 

tragam mais prejuízos do que benefícios.  

 A ética não dispensa a reflexão para a finalidade dos meios (Almeida F., 2007). 

Cada tratamento é considerado um meio para alcançar um fim, ou seja, é indispensável para 

atingir um objectivo. Desta forma, nunca é posto em causa o tratamento por mais intensivo 

que seja, desde que, hajam probabilidades razoáveis de melhorar ou estabilizar a situação. 

Ou seja, se justificar o objectivo que se pretende e por isso ser considerado proporcionado. 
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O tratamento não é um bem em si próprio, pois se assim fosse estávamos perante a 

submissão do valor do doente ao valor do tratamento e na consequente redução da 

dignidade do doente (Almeida F., 2007). 

 O enfermeiro, conjuntamente com a equipa de saúde, deve ponderar iniciar cada 

intervenção, evitando os meios desproporcionados de tratamento e ter sensibilidade para a 

suspensão de tratamento quando algo passa a ser desproporcionado de acordo com a 

alteração da situação. A eticidade de cada tratamento deve ser sempre avaliada. 

 Quando é reconhecida uma situação de final de vida, poderá ser conveniente 

ponderar a suspensão de alguns tratamentos, nomeadamente os mais invasivos, agressivos 

e dolorosos, visto que poucos benefícios trazem para o doente e por isso são 

desproporcionados. Temos de ter sempre presente a justificação ética para determinado 

tratamento (Almeida F., 2007). 

 É eticamente aceitável não utilizar tratamentos fúteis quando a decisão cumpre o 

princípio da não-maleficência e suspender tratamentos já instituídos mas que se revelam 

desproporcionados quando a decisão cumpre o princípio da beneficência.  

A adopção de meios proporcionados de tratamento e o abandono de meios 

desproporcionados promovem a qualidade de vida do doente, no sentido em que os 

benefícios são superiores aos prejuízos. 

 No final de vida, supõe-se que os tratamentos procurem essencialmente aliviar os 

sintomas e proporcionar o conforto para que este período seja o mais digno possível. A 

preocupação para encontrar um tratamento proporcionado deve estar sempre presente, 

suspendendo os meios mais sofisticados e invasivos quando a situação é irreversível 

(Pacheco S., 2004). 

 Um dos meios que tem gerado controvérsia é a suspensão ou não da alimentação e 

hidratação artificiais, numa fase terminal em que o doente já não se pode alimentar sozinho 

ou tem dificuldade em deglutir. Alguns autores são da opinião que a alimentação e a 

hidratação artificial devem ser sempre mantidas, argumentando que fazem parte integrante 

dos cuidados mínimos e por isso devem ser sempre asseguradas. Estes, defendem que a 

desidratação pode causar desconforto: sede, xerostomia, apatia, depressão, urémia e 

aumento da toxicidade dos fármacos. Por outro lado, outros autores consideram que em 

algumas situações a alimentação artificial é uma violência que prolonga o sofrimento e que 

a desidratação até pode ser vantajosa, na medida em que diminuem os edemas, ascite, 

vómitos e secreções pulmonares permitindo um maior conforto. 
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 De facto, ambos os argumentos podem ser considerados válidos. Contudo, perante 

um doente em fase terminal, importa reflectir se em determinadas circunstâncias é 

proporcionado manter a todo o custo a alimentação e hidratação ou suspender tais 

medidas. O agir do profissional de saúde deve ter sempre em conta o benefício do doente. 

 A decisão de limitar ou suspender o suporte de vida é algo complexo. A reflexão 

deve ser efectuada entre o médico e a equipa multidisciplinar em parceria com os pais que 

devem previamente ser informados das limitações dos cuidados (Moreira M., 2004). 

  

3.3.2. Controlo dos sintomas 

 

Numa etapa final de vida, surgem novos problemas ou agravam-se os já existentes. 

Desta forma, os objectivos do cuidado devem ser redefinidos, pois as medidas de suporte 

adequadas para a recuperação do estado de saúde deixam de ser apropriadas.  

Em entrevista a profissionais de saúde e famílias de crianças em fim de vida em 

Stanford, Contro N. et al (2004), verificou sentimentos de inexperiência dos profissionais 

em controlar a dor e outros sintomas e descrevem situações nas quais a dor não foi 

controlada. Por outro lado, verificaram que as famílias observam que a dor não é 

controlada e que vêem os seus filhos sofrer. No mesmo estudo, 54% dos profissionais 

referem que não é promovido um suporte adequado às crianças em fim de vida. 

Para o controlo dos sintomas existentes é importante uma adequada avaliação, 

percebendo qual a causa do sintoma, o mecanismo patológico subjacente, o que já se 

tentou fazer e qual o impacto do sintoma na vida do doente (Twycross R., 2003). 

À dor e outros sintomas físicos, como a dispneia e as hemorragias, juntam-se a 

outros factores de ordem psicológica como a depressão a ansiedade, irritabilidade e 

alterações do sono e de ordem social e espiritual. Todos devem ser tidos em conta para o 

planeamento dos cuidados adequados no fim de vida. É necessário uma visão holística dos 

cuidados que não seja apenas voltada para o controlo dos sintomas físicos, mas também 

que responda às necessidades espirituais e psicossociais da criança e família. (Price J. e 

Neilly P., 2006).  

O planeamento de cuidados deve ter em consideração a família como parceira, pois 

é ela quem melhor conhece as crianças. 

É adequada também a explicação de acordo com a compreensão acerca das razões 

que justificam os sintomas e das intervenções a efectuar. Estas informações contribuem 
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para a redução do impacto psicológico dos sintomas e para a melhor compreensão dos 

objectivos e das intervenções (Twycross R., 2003). 

Segundo os padrões definidos para a Europa para os cuidados paliativos pediátricos 

em 2006 pelo grupo IMPaCCT (International Meeting for Palliative Care in Children, Trento), é 

recomendado que cada criança tenha acesso ao controlo da dor e de outros sintomas 24 

horas por dia, 365 dias no ano; que os sintomas sejam avaliados para que seja efectuado um 

tratamento adequado de forma a alcançar um aceitável nível de conforto; que, para além 

dos sintomas físicos, os sintomas psicológicos, sociais e espirituais sejam tidos em conta e 

que o controlo dos sintomas seja conseguido através de meios aceitáveis para o doente, 

família e profissionais (IMPaCCT, 2007). 

O mesmo documento defende princípios fundamentais no controlo dos sintomas 

como por exemplo: 

-a combinação de terapias de suporte com tratamento medicamentoso apropriado; 

-o uso de medicação em intervalos regulares nas situações em que se verifica a 

persistência dos sintomas; 

-a utilização de intervenções activas quando os sintomas são severos e 

descontrolados; 

-ser inapropriado o uso das vias de administração de medicação invasivas e 

dolorosas; 

-deverem ser tratados antecipadamente os efeitos colaterais da medicação; 

Para o controlo da dor é desejável (IMPaCCT, 2007): 

-evitar procedimentos dolorosos desnecessários, prevenir a dor e tratá-la 

antecipadamente; 

-a utilização da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

reconhecendo que a etapa 3 pode ser adequada de acordo com a dor; 

-as doses adequadas de medicação serem administradas em intervalos regulares 

programados; 

-a dose suficiente de fármacos ser administrada de forma a permitir que a criança e 

a sua família consigam descansar sem acordar com dor ou para tomar a medicação; 

-a dose apropriada de opiáceos ser aquela que efectivamente alivia a dor; 

-que quando se justifica a redução da dose dos opióides para controlo da dor, esta 

seja reduzida lentamente de forma a evitar os sintomas físicos da redução; 

-as terapêuticas não farmacológicas serem parte integrante do controlo da dor.  
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Pretende-se que o controlo dos sintomas seja efectuado de forma adequada, 

corroborando com os princípios da beneficência e da não maleficência, possibilitando um 

fim de vida digno para a criança e para a família. 

 

3.3.3. Relação de ajuda com a criança e família  

 Toda a relação pressupõe um encontro com o outro diferente de nós. Desta forma, 

é essencial na relação o respeito pelo outro como um ser sócio-bio-psico-cultural e 

espiritual diferente de nós. 

A relação de ajuda é um elemento central nos cuidados de enfermagem, na medida 

em que contribui para uma visão unificadora da pessoa, é imprescindível para a eficácia dos 

cuidados e é determinante para o clima de empatia, respeito mútuo, aceitação e afectividade 

(Costa M., 2004). 

A fecundidade da capacidade relacional exige ter consciência de que é necessário 

um esforço contínuo de aprofundamento de algumas condições fundamentais para o 

encontro (Biscaia J., 2004). 

Lazure H. (1994), aponta algumas capacidades que permitem estabelecer e manter a 

relação de ajuda com os doentes: 

-capacidade de clarificação e de ajuda na clarificação; 

-capacidade de se auto-respeitar e de respeitar; 

-capacidade de ser congruente consigo e com os outros; 

-capacidade de ser empático consigo e com os outros; 

-capacidade de se auto-confrontar e confrontar os outros. 

 Quando a relação de processa numa situação de doença, o outro encontra-se mais 

frágil e vulnerável. Assim, o enfermeiro deve ter maior atenção, para que a relação não se 

transforme numa relação de domínio. 

Nos cuidados de saúde, o desenvolvimento da relação muitas das vezes debate-se 

com eventuais agressividades contra tudo e contra todos, resultantes de tentativas de 

esconder uma angústia, por exemplo resultante de um luto pelo seu filho com saúde. 

(Biscaia J., 2004). Estas atitudes podem conduzir o profissional de saúde ao afastamento. 

Contudo, é importante nunca desistir e dar o tempo necessário para que seja possível o 

encontro. 

 É importante “estar”, mostrar disponibilidade para com a criança e família que 

sofrem, para que a relação de ajuda se concretize. 
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 Na relação de ajuda, a capacidade de escuta é primordial. Esta não pode ser 

confundida com um simples ouvir, implica a utilização de todos os sentidos de modo a 

captar a experiência da outra pessoa e ainda em superar a tendência de responder 

imediatamente e de apontar soluções (Lazure H., 1994). Uma escuta verdadeira deve 

permitir a expressão do outro relativamente aquilo que sente e tem vontade de partilhar. 

Isto é importante para que o enfermeiro consiga ajudar a pessoa por si própria a encontrar 

meios de compreensão e aceitação das suas circunstâncias e resolução de problemas, de 

acordo com os seus recursos e capacidades. 

 Relativamente a situações de iminência da morte, Kubler-Ross E.(1998) diz-nos 

convictamente que o profissional de saúde prejudica mais se evitar tocar no assunto, do 

que aproveitar-se para ouvir e compartilhar. Na relação de ajuda está implícita a verdade, 

pois só num clima de confiança é que se consegue estabelecer. 

 Para com a criança e família é importante que o enfermeiro facilite a privacidade e 

intimidade necessárias para o encontro quer entre eles, quer entre eles e os profissionais de 

saúde. 

Assim como a criança, a família tem de ser encarada como única, com um tipo de 

relação única com a criança, atravessando diversas fases que vão desde a negação à 

aceitação e adoptando mecanismos de defesa próprios de acordo com as circunstâncias. 

Também ela necessita de ajuda para se adaptar à nova situação e para oferecer o apoio 

necessário à criança. Para que isso seja possível, é importante que, o enfermeiro conheça o 

modo de funcionamento da família, identifique a estrutura familiar e diagnostique as suas 

carências e potencialidades, contribuído para isso a observação atenta da família e a escuta 

que permita a expressão dos seus sentimentos. 

 O enfermeiro deve manter a família informada, reforçar os seus pontos fortes e 

facilitar o seu envolvimento nos cuidados à criança. Pacheco S. (2004) refere que o 

envolvimento da família é fundamental, bem como a sua presença junto do doente.  

Não é fácil para a família viver todo este período, tendo consciência da 

inevitabilidade da morte do seu filho. Se esta etapa se processa no hospital, a família pode 

não envolver-se, visto estar num espaço estranho e terem profissionais de saúde que não 

dão espaço e tempo para que isso se concretize. Por outro lado, se a criança e família se 

encontram em casa, a família pode sentir-se exausta por ter de responder a todas as 

necessidades da criança, sem ter apoio dos profissionais de saúde. 

A relação de ajuda deve também manter-se com a família para além do momento 

da morte. Rodrigo J. (1997) refere que, após a morte da criança é extremamente importante 
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a criação de uma distância saudável entre a família e o serviço de saúde para que esta se 

sinta acompanhada. 

 Acompanhar crianças e família no tempo de morrer, é algo que exige uma 

preparação específica adequada para que a relação de ajuda seja efectiva. 

  

3.4. – Principio da vulnerabilidade 

  

 Vulnerabilidade exprime a susceptibilidade de ser ferido, pois, de acordo com a 

etimologia latina, o radical vulnus significa “ferida”. 

 A noção de vulnerabilidade é filosoficamente problematizada por Emmanuel 

Levinas na década de 70 do século passado que a define como subjectividade. A 

vulnerabilidade entra, assim, como uma realidade intrínseca ao ser humano, na medida em 

que ele só é em relação (Levinas E., 1972). 

 Também Hans Jonas, em 1979, na sua obra Das Prinzip Verantwortung, chama à 

atenção para a relevância da vulnerabilidade, por um lado, ampliando a sua realidade a toda 

a natureza, por outro, especificando o seu sentido como carácter perecível. Neste sentido, o 

homem é vulnerável e além disto, possui o poder de atingir os outros na sua 

vulnerabilidade. Assim sendo, tem o dever, incumbido pelo poder, de responder pela 

vulnerabilidade dos outros seres. Para Jonas H. (1992), a vulnerabilidade é 

fundamentalmente solicitude reconhecida como dever, é responsabilidade perante uma 

vulnerabilidade que, ameaçada, se torna objecto de cuidado. 

  Só recentemente a noção de vulnerabilidade foi introduzida na reflexão bioética, 

para melhor compreender e responder aos desafios colocados.  

 Em 1998, a Declaração de Barcelona,consagrou a vulnerabilidade como principio 

ético inquestionável. Kremp P. (2001) diz-nos que a vulnerabilidade deve ser objecto de 

todo o princípio moral. O ser mais vulnerável é todo aquele no qual os princípios da 

autonomia, da dignidade ou da integridade, correm maior risco de serem ameaçados pela 

sociedade em que está inserido. Se pensarmos, por exemplo, na autonomia, percebemos 

que esta se encontra limitada nos mais vulneráveis. 

 A criança é, assim, um ser humano vulnerável, na medida em que é incapaz de se 

autodeterminar e de se defender. Desta forma, facilmente são expostas a abusos dirigidos à 

sua autonomia, integridade e dignidade que põem em causa o seu desenvolvimento 

harmonioso. 
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 A criança, na etapa final de vida, é duplamente vulnerável, pois à vulnerabilidade 

que caracteriza o facto de ser criança, junta-se a vulnerabilidade característica pelo facto de 

se encontrarem no fim de vida.  

 O enfermeiro, bem como os outros profissionais de saúde, tem dever e 

responsabilidade perante os mais vulneráveis. Assim, se concretiza o respeito pelo outro, 

dando sentido à dignidade. 
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4 – DIGNIDADE NO FIM DE VIDA EM PEDIATRIA  

  

 Quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, 

passou a falar-se de dignidade no sentido universal, como algo que todo o ser humano 

possui enquanto pessoa. 

 Este sentido universal é proclamado na tradição cristã quando todo o ser humano é 

criado à imagem e semelhança de Deus, Criado e Amado por ele.  

Além disso, Kant também exalta a dignidade, quando diz que aquilo que é um fim 

em si mesmo tem uma dignidade. Ou seja, para ele a dignidade do ser humano significa que 

ele é um fim em si mesmo e não pode servir de meio ou de instrumento para outro fim. O 

homem é único e insubstituível, com um valor incondicional, intrínseco e absoluto. 

 A dignidade da pessoa não passa apenas pela pessoa considerada no seu isolamento. 

A pessoa humana é relação e é na relação com o olhar do outro que nos reconhecemos 

como pessoas uns aos outros, como nos diz Hegel na sua ideia do Reconhecimento. A 

relação com os outros faz parte da nossa identidade. Na ausência da capacidade subjectiva 

de viver conscientemente esta identidade, são os outros que constituem a mediação, graças 

à qual a identidade se preserva (Renaud M., 2004). Na criança, a mediação é amor que os 

pais têm por ela e que lhe dá força para se abrir ao mundo que a rodeia (Renaud M., 2004).  

 A mediação ética que a presença do outro exerce para o desenvolvimento pessoal 

pode levar a pensar que a criança só se torna pessoa pela mediação do outro. Ora, é 

importante distinguir aqui, entre a existência da pessoa e as suas manifestações. Não é 

porque a consciência da identidade ainda não está presente que se pode afirmar que a 

própria pessoa não existe (Renaud M., 2004). Assim sendo, a pessoa está presente antes do 

exercício das suas capacidades que caracterizam o ser humano. 

 Se a dignidade nos remete para o ser da pessoa, esta deve ser respeitada. Este 

respeito passa por todas as etapas de vida, até a morte. O tempo que antecede a morte é 

único. Será que é lhe garantida a dignidade necessária? 
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4.1. Cuidados paliativos – imperativo ético 

 

O tempo de fim de vida é tempo de implementação de uma terapia intensiva de 

acompanhamento e de suporte. 

 O termo paliativo deriva do étimo latino pallium, que significa manto. Nos cuidados 

paliativos, os sintomas são “encobertos” com tratamentos cuja finalidade consiste em 

promover o conforto do doente (Twycross R., 2003).  

Em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define cuidados paliativos como 

cuidados integrais aos doentes cuja doença não responde ao tratamento curativo. Por 

existirem alguns desajustes quando se trata de população pediátrica, o Children`s Hospice 

International (CHI) em 1993 estabeleceu algumas normas para os cuidados paliativos 

pediátricos, aceitando simultaneamente tratamentos curativos e paliativos e aceitando a 

família e a criança como centro dos cuidados paliativos, incluindo o acompanhamento no 

luto da família por profissionais com uma duração mínima de 13 meses. 

A American Academy of Pediatrics (AAP), em 2000, defende um modelo integrado de 

cuidados paliativos pediátricos em que os componentes dos cuidados paliativos se 

oferecem no diagnóstico e continuam ao longo do curso da doença. 

Para as associações de enfermagem pediátrica norte-americana (National Associate of 

Neonatal Nurses, Society of Pediatric Nurses e Association of Pediatric Oncology Nurses) em 2002, os 

cuidados paliativos para crianças e suas famílias são o tratamento integral das necessidades 

físicas, psicológicas, sociais, espirituais e existenciais, tanto importantes para crianças que 

nascem com problemas graves, como quando a doença se desenvolve em etapas mais 

tardias. Também para estes, os cuidados paliativos podem coexistir com outros planos de 

tratamento. 

No Reino Unido, para a Association for Children with Life-Threating or Terminal 

Conditions and their Families e para o Royal College of Paediatrics and Child Health, os cuidados 

paliativos, para crianças e jovens com doenças que limitam a sua vida, são activos e 

integrais incorporando elementos físicos, emocionais, sociais e espirituais. São centrados no 

aumento da qualidade de vida da criança e no apoio à família e incluem o tratamento dos 

sintomas e os cuidados durante a morte e o luto.  

A definição de cuidados paliativos adoptada pelo grupo IMPaCCT (International 

Meeting for palliative Care in Children,Trento), constituído em 2006 por profissionais de saúde 
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da Europa, Canada, Líbano e Estados Unidos, baseia-se nos seguintes princípios 

(IMPaCCT, 2007):  

-têm de ser activos e totais, físicos, psicológicos e espirituais, englobando também o 

apoio à família; 

-começam quando uma doença é diagnosticada e continuam independentemente ou 

não da criança receber tratamento dirigido à doença; 

-devem avaliar e aliviar o sofrimento físico, psicológico e social; 

-para serem eficazes, requerem uma ampla abordagem multidisciplinar que inclui a 

família e os recursos da comunidade, podendo ser executados com êxito mesmo quando os 

recursos são limitados; 

-podem ser fornecidos pelos cuidados terciários, em comunidade, centro de saúde e 

até mesmo em lares para crianças. 

O grupo IMPaCCT (2007) dividiu em quatro categorias as crianças que devem 

receber cuidados paliativos, baseados nas recomendações da Association for Children with Life-

Threatening or Terminal Conditions and their Families (ACT) e o Royal College of Paediatrics and 

Child Health do Reino Unido: 

Grupo 1 – crianças cujo tratamento curativo é viável mas pode falhar; 

Grupo 2 – crianças em que a morte prematura é inevitável, onde períodos de 

tratamento intensivo destinados a prolongar a vida alternam com a participação em 

actividades de vida normais, como por exemplo, na fibrose quistica; 

Grupo 3 – crianças com doença progressiva sem tratamento curativo, quando o 

tratamento é exclusivamente paliativo e se estende ao longo de anos como nos casos de 

distrofia muscular; 

Grupo 4 – crianças com doença irreversível, mas não progressiva, com 

necessidades de cuidados de saúde complexos que conduzem a complicações e há 

probabilidade de morte prematura, como na paralisia cerebral grave. 

Em 2001, o Departament of Health and Children, citado por Clarke J. e Quin S. (2007), 

estabelece a diferença na terminologia usada em cuidados paliativos. Neste sentido, 

definem cuidado paliativo de aproximação como parte integrante e vital da prática clínica 

em toda a doença com limitações de vida, sustentado pelos princípios dos cuidados 

paliativos, nomeadamente a promoção do bem estar físico e psicológico. Por medicina 

paliativa, entendem o cuidado apropriado a doentes com doença activa, progressiva e 

avançada, com prognóstico limitado em que o foco do cuidado é a qualidade de vida, 

incluindo a resposta às necessidades da família antes e após a morte. Quando falam de 
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cuidado paliativo especializado, estão a referir-se a serviços com uma equipa interdisciplinar 

de paliativos, sobre a direcção de um consultor médico em medicina paliativa. Por cuidado 

terminal julgam ser a etapa de um contínuo cuidado paliativo que usualmente é descrita 

como cuidado oferecido durante o período na qual a morte é iminente e a esperança de 

vida limitada. 

Maunder E. (2006) defende que a qualidade de vida de cada criança e família no fim 

de vida depende de um cuidado complexo, único e individualizado, fornecido por um 

serviço de cuidados paliativos proactivo que responda às necessidades. Para o mesmo 

autor, a oportunidade de a criança e família receberem cuidados no seu meio traduz-se 

numa enorme diferença na qualidade de vida destes. 

O objectivo dos cuidados paliativos pediátricos é a melhoria da qualidade de vida 

da criança e família. Estes devem ser iniciados no momento em que é diagnosticada uma 

doença cujo tempo de vida é limitado, podendo coexistir com tratamentos destinados à 

cura, no local em que a criança e a família optarem (casa, hospital, lar). Pretende-se uma 

transição gradual da esperança de cura para a possibilidade de morte, em que a esperança se 

baseia noutras coisas como, o controlo da dor e o enriquecimento das relações ( Kane J. et 

al, 2000) 

A unidade de cuidados é a criança e a família. O IMPaCCT (2007) alerta para a 

importância do cuidado aos irmãos, desde o momento do diagnóstico, bem como a 

disponibilidade para dar apoio a toda a família. A American Academy of Pediatrics em 2000, 

citada por Clarke J. e Quin S. (2007), defende a necessidade do cuidado no luto como 

suporte no reajustamento e reestruturação da família. 

Vários autores defendem que a equipa de profissionais deve ser multidisciplinar 

especializada em cuidados paliativos pediátricos, com competência para responder às 

necessidades físicas, psicológicas, emocionais, espirituais e sociais da criança e família. O 

sucesso do trabalho entre a equipa multidisciplinar, tendo os pais como parceiros, é 

descrito por Robson e Beattie em 2004 citados por Clarke J. e Quin S. (2007). 

 Os cuidados paliativos de qualidade não podem ser prestados por profissionais 

sem formação adequada (Neves M. e Osswald W., 2007). São necessários profissionais com 

um certo nível de experiência e interesse pessoal nos cuidados paliativos (Kane J, 2006). De 

acordo com Sahler O. et al (2000), existem 6 princípios essenciais que os currículos devem 

contemplar para um cuidado competente no fim de vida em pediatria, que são: 

- a importância de uma comunicação apropriada e efectiva; 
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- a relevância da partilha de informação com os doentes com sentimentos de 

isolamento e abandono; 

- a necessidade dos doentes se auto-determinarem pelo seu melhor interesse e 

serem o centro do processo de decisão;  

- os esforços para minimizar os sintomas físicos , emocionais e outros; 

- a necessidade de desenvolver parcerias com a família e providenciar cuidados em 

fim de vida domiciliários. 

Rushton C. et al (2006) avaliou um programa profissional de educação 

interdiscilpinar nos cuidados paliativos em pediatria, nos Estados Unidos, que se revelou 

um sucesso, que consistia em quatro actividades: 

1 – Promoção da abertura de um fórum interactivo interdisciplinar; 

2 – Promoção da educação através da discussão de estudos de caso e casos 

seleccionados; 

3 – Conferencias que facilitassem a comunicação e o planeamento de cuidados em 

doentes seleccionados com necessidades de cuidados paliativos;  

4 – Oferecer a oportunidade de os profissionais analisarem as suas 

responsabilidades após a morte dos doentes. 

 Para o IMPaCCT (2007), a formação em cuidados paliativos é essencial em todos 

os currículos de pediatria, alertando para a importância de cada país desenvolver estratégias 

nacionais na elaboração do currículo de todos os profissionais que trabalham em cuidados 

paliativos pediátricos. 

Segundo Hilmelstein B. (2006), existem barreiras aos cuidados paliativos em 

Pediatria, dos quais destaca: o facto das terapias curativas e paliativas não serem 

mutuamente exclusivas; a filosofia dos cuidados paliativos entrar em conflito com doentes 

e famílias que continuam a lutar pela vida; a dificuldade de comunicação entre os 

profissionais de saúde; existência de barreiras de ordem financeira e o défice na formação 

dos profissionais. 

O grupo de trabalho IMPaCCT (2007), baseado em diversos estudos, identificou 

várias necessidades nos serviços de cuidados paliativos, tais como: o facto das crianças e 

famílias quererem permanecer em casa na doença e na morte; os recursos da comunidade 

serem inadequados; os serviços de apoio essenciais serem igualmente inadequados; os 

serviços de avaliação da dependência das crianças apenas abrangerem crianças com cancro; 

a comunicação entre os profissionais de saúde ser pobre e a urgência em melhorar a 

formação dos profissionais e voluntários envolvidos.  
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Em 2004, no Reino Unido desenvolveu-se uma estrutura denominada “Integrated 

Multiagency Care Pathways”, para as crianças em fim de vida, de forma a transformar os 

serviços de cuidados paliativos e a vencer as desigualdades existentes. Depois de fornecer a 

informação à criança e família e de serem promovidos os recursos necessários envolvendo 

o hospital, a comunidade e a família, é elaborado um plano de cuidados de acordo com as 

necessidades da criança e família que posteriormente deve ser aceite pelas partes envolvidas 

e coordenado pela multi-agência (Davies R., 2006).   

Price J.; Neily P. e Farlane M. (2005) referem que o futuro dos cuidados paliativos 

pediátricos no Reino Unido passa pelo desenvolvimento de estratégias de cuidados 

paliativos, dentro dos serviços de pediatria; pela construção de uma base de evidência 

cientifica que sustente a prática; pela estreita colaboração entre profissionais de saúde e 

organizações que se entre-ajudem na actualização clínica; pelo investimento na educação 

dos profissionais e pela necessidade de partilha da educação, politica e prática nacional e 

internacional para que o cuidado seja excelente. 

Em Portugal, começa a haver algum interesse por esta temática, mas muito temos 

para caminhar. É porventura imperativo (re)pensar os cuidados paliativos em pediatria em 

Portugal, pois todas as crianças e suas famílias,  com necessidade, têm direito a eles, em 

nome do respeito pela sua dignidade. 
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PARTE II – ESTUDO 
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1 – MATERIAL E METODOS 

 

O conhecimento dos métodos utilizados é de extrema importância para uma 

correcta interpretação do produto da investigação, uma vez que permite conhecer o 

caminho, as circunstâncias e os limites da própria investigação. 

 Desta forma, neste capítulo pretendemos, a partir do problema, definir os 

objectivos e finalidade do estudo. De seguida faremos uma abordagem das questões de 

investigação e do tipo de estudo. Só depois seleccionamos a população, a amostra e as 

variáveis. Posteriormente apresentamos o instrumento de colheita de dados, definimos a 

organização e tratamento estatístico dos dados. 

 

1.1. Problema de investigação e objectivos da investigação 

 

A ética em pediatria, apesar de assentar nos mesmos princípios da ética em 

medicina de adultos, apresenta especificidades. Desta forma, a ética no final de vida em 

pediatria não é excepção. Surgem questões diferentes e a forma de intervenção tem 

igualmente particularidades.  

Actualmente, devido a um conjunto de factores, torna-se doloroso pensar na morte. 

Quando imaginamos a morte de uma criança isso tem um peso ainda maior, pois a criança 

tem para os pais e sociedade um sentido de eternidade.  

 Os avanços tecnológicos permitiram a redução da mortalidade infantil. Contudo, 

aparecem em maior quantidade doenças cuja prevenção e cura não é possível. Surge assim 

um tempo de vida das crianças e suas famílias que necessita de um acompanhamento 

digno. 

Num estudo realizado por Meert K. et al (2000) de 78 pais entrevistados que 

experienciaram o fim de vida de um filho, apenas 41 referiram que a suspensão do suporte 

de vida foi discutido com a equipa e, destes, 20% referiram que sentiram pouca autoridade 

na decisão. Noutro estudo realizado por Klopfenstein K. et al (2001) com crianças com 

cancro em fim de vida, só em 29% dos casos o suporte de vida foi suspenso, depois de 

discutir essa possibilidade com os pais. 
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Por outro lado, Moreira M. (2004) salienta que uma adequada comunicação entre 

pais/criança e equipa, a transmissão de informação suficiente e verdadeira, a correcta 

percepção da realidade e prognóstico de cada criança, o “estar” nos momentos que 

antecedem a morte e no momento da morte, são factores que influenciam o grau de 

satisfação dos cuidados prestados e interferem na resposta ao sofrimento. 

Numa análise conduzida por Wolfe J. et al (2000), 89% dos pais de crianças 

falecidas com cancro classificou o sofrimento da criança no ultimo mês de vida de “muito” 

ou “bastante”. Verifica-se ainda neste estudo que o tratamento foi ineficaz em 27% em 

relação à dor e em 16% em relação à dispneia.  

Muitos serão os estudos que poderiam ser enumerados, para além da experiência 

que temos face à criança e família em fim de vida, que demonstram que o fim de vida em 

pediatria nem sempre é revestido de dignidade.  

Todos sabemos que os cuidados paliativos efectivos em pediatria são um 

imperativo ético. Já em Outubro de 1998, a Declaração de Ottawa afirma a importância de 

ser proporcionado o cuidado paliativo apropriado e toda a ajuda necessária à generalidade 

das crianças pacientes terminais para que o morrer seja tão confortável e digno quanto 

possível. Como estará o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros que trabalham 

com crianças e famílias em fim de vida?  

Os enfermeiros, continuam a ser preparados para preservar a vida e não para aceitar 

a morte. Durante o percurso de formação, verifica-se muitas vezes que é dada uma 

excessiva ênfase aos recursos de cura e prolongamento da vida em detrimento de uma 

preparação para enfrentar o fim da vida, como uma etapa natural do ciclo vital. Como nos 

refere Biscaia J. (2003), os profissionais de saúde, treinados para a cura e para o êxito ao 

serem confrontados com a iminência da morte têm uma primeira tentação de se refugiarem 

na técnica e na distância. Por outro lado, as escolas de enfermagem ao longo de muitos 

anos privilegiaram a aquisição de conhecimentos científicos e técnicos, menosprezando a 

aquisição de condutas a adoptar no processo de interacção enfermeiro-doente. Só 

recentemente a disciplina de ética e de bioética foi inserida nos currículos. 

Além disto, diversos autores referem que o equilíbrio entre as exigências da técnica 

e a sensibilidade humana é fruto de uma maturidade lentamente adquirida no decurso da 

vida profissional (Martins M., 1996). O que nos leva a pensar que será necessário um 

esforço pessoal e uma sensibilidade própria para responder às questões éticas do fim de 

vida em pediatria. 



 59 

Por outro lado, os enfermeiros sentem necessidade de ser apoiados pelo facto de 

cuidarem de crianças e famílias em fim de vida. Num estudo realizado por Costa J. e Lima 

R. em 2005, a enfermeiros a trabalhar em hospitais pediátricos com o objectivo de analisar 

a forma como estes vivenciam o luto da morte de crianças e adolescentes hospitalizados, 

concluíram que os enfermeiros necessitam de suporte emocional para viverem o luto e 

prevenirem o burnout. 

Saber acompanhar a criança e a sua família no tempo de morrer é algo que exige 

aos enfermeiros uma preparação muito cuidadosa. Preparação esta que, para além de ser a 

nível pessoal, poderá também ser impulsionada e apoiada por escolas e instituições. Não 

poderão ser estas também um apoio e um motor para o raciocínio ético no fim de vida em 

pediatria?  

Desta forma, temos como objectivos: 

- Conhecer o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros que trabalham    

em pediatria, relativos ao fim de vida; 

- Analisar os factores que se relacionam com o nível de conhecimentos de bioética 

dos enfermeiros que trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida. 

 A finalidade deste estudo será a identificação de desafios éticos para os enfermeiros 

no fim de vida em pediatria, com vista à melhoria dos cuidados às crianças e suas famílias. 

 

1.2. Questões de investigação, tipo de estudo e hipóteses 

 

 A formulação de questões de investigação orienta o investigador para o tema em 

estudo e delas decorre todo o trabalho subsequente. 

 Depois da informação adquirida, quer em estudos prévios, quer através da 

experiência, surgiram as seguintes questões: 

- Qual o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros que trabalham em 

pediatria, relativos ao fim de vida? 

- Quais os factores que se relacionam com o nível de conhecimentos de bioética 

dos enfermeiros que trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida? 

De acordo com a natureza do problema, as questões formuladas e os recursos 

disponíveis, optámos por um estudo quantitativo do tipo descritivo-correlacional. 

De acordo com Fortin M. (1999), num estudo descritivo-correlacional (nível II), o 

investigador descreve os factores ou variáveis e detecta relações entre estas variáveis e 

factores. 
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A formulação de hipóteses constitui uma predição dos resultados esperados, sendo 

um elemento importante na medida em que fornece um fio condutor ao processo de 

investigação. Neste sentido foram elaboradas as seguintes hipóteses:  

H1 – O nível de conhecimentos que os enfermeiros consideram ter são diferentes 

consoante o número de anos de serviço dos enfermeiros na área de saúde infantil e 

pediátrica. 

H2 – As respostas às questões da ética prática no fim de vida em pediatria são 

diferentes consoante o número de anos de serviço dos enfermeiros na área de saúde 

infantil e pediátrica. 

 

1.3. População e amostra 

 

 A população deste estudo é a totalidade dos enfermeiros que trabalham com 

crianças e famílias em fim de vida. 

 Utilizámos uma amostragem do tipo acidental. Esta é formada por sujeitos que são 

facilmente acessíveis e estão presentes num local determinado, num momento preciso 

(Fortin M., 1999). Trata-se de um tipo de amostragem não probabilístico. 

 Através da investigação e contacto pessoal e telefónico com diversas instituições 

que cuidam de crianças e famílias, percebemos quais as que mais cuidam de crianças e 

famílias em fim de vida. Estas coincidem com os hospitais centrais de atendimento 

pediátrico. Além disto, também conseguimos seleccionar os serviços destes hospitais que 

melhor podiam dar respostas aos objectivos do estudo. Tendo em conta estes factos e a 

nossa pretensão de realizar a colheita de dados nas diversas regiões de Portugal 

Continental, optámos pelos seguintes hospitais e respectivos serviços: 

 Região Norte: 

  - Hospital S. João-Porto (HSJ): 

   - Serviço de Hemato-Oncologia e Pediatria A;  

- Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios Pediátricos.  

  - Instituto Português de Oncologia do Porto (IPOPorto): 

   - Serviço de Pediatria. 

 Região Centro: 

 - Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC): 

   - Serviço de Medicina; 

   - Serviço de Ortopedia e Neurocirurgia; 
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   - Unidade de Cuidados Intensivos.   

 Região Sul: 

 - Hospital D. Estefânia – Lisboa (HDE): 

   - Unidade de Cuidados Intensivos; 

   - Medicina 2-2. 

 - Instituto Português de Oncologia de Lisboa: 

   - Serviço de Pediatria. 

 

 Depois de efectuados os pedidos aos diversos conselhos de administração 

(ANEXO I), um deles foi recusado. A nossa amostra ficou assim constituída por 230 

enfermeiros. Contudo, apenas 138 responderam voluntariamente ao questionário. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos enfermeiros consoante os serviços e constituição da amostra 

Serviços Nº Total de 

enfermeiros 

Nº de enfermeiros que 

respondeu ao questionário 

Serviço de Hemato-Oncologia e 

Pediatria A – HSJ 

31 14 

Unidade de Cuidados Intensivos e 

Intermédios Pediátricos - HSJ 

23 13 

Serviço de Pediatria - IPOPorto 35 18 

Serviço de Medicina - HPC 

 

32 22 

Serviço de Ortopedia e Neurocirurgia – 

HPC 

25 14 

Unidade de Cuidados Intensivos - HPC  33 22 

Unidade de Cuidados Intensivos – HDE 

 

33 26 

Medicina 2-2 - HDE 

 

18 9 

Total 230 138 

 

1.4. Variáveis 
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Em investigação as variáveis são qualidades, características ou atributos de 

situações, pessoas ou objectos que variam, ou seja, assumem diferentes valores na 

população estudada (Fortin M., 1999). 

As variáveis são classificadas em dependentes e independentes. A variável 

dependente é aquela que se pretende explicar ou descobrir e que é influenciada ou afectada 

pelas variáveis independentes (Fortin M., 1999). Existem ainda as variáveis atributo que, 

ajudam a caracterizar as amostras. 

Neste estudo as variáveis dependentes serão o nível de conhecimentos que os 

enfermeiros consideram ter sobre a adequada intervenção no fim de vida em pediatria e a 

resposta às questões da ética prática. 

 Para avaliarmos a variável dependente referente ao nível de conhecimentos que os 

enfermeiros consideram ter sobre a adequada intervenção no fim de vida em pediatria, 

estipulámos cinco graus de conhecimento que variavam desde o nível de conhecimento 

inexistente até ao nível muito bom. 

As questões referentes à ética prática são dez, divididas de acordo com os 

princípios éticos (autonomia, não maleficência, beneficência e vulnerabilidade). As questões 

foram elaboradas com base na revisão da literatura, estudos prévios e estudos de caso e 

permitem perceber quais os conhecimentos de bioética dos enfermeiros que trabalham em 

pediatria, relativos ao fim de vida.  

 Como variável independente, seleccionamos o número de anos de serviço dos 

enfermeiros a trabalharem na área de saúde infantil e pediátrica A selecção da variável 

independente prende-se com o facto de considerarmos que, o raciocínio ético se constrói 

ao longo da vida, através das experiências e dos vários investimentos que se traduzem em 

maior ou menor sensibilidade para as diversas questões éticas. Esta variável foi avaliada 

recorrendo a 5 faixas de anos: menos de 2 anos; de 3-5 anos; de 6-10 anos; de 11-15 anos e 

mais de 15 anos de serviço. 

Como forma de caracterizarmos melhor a população, consideramos pertinente 

conhecer as seguintes variáveis atributo: idade, sexo, número de anos a exercer a profissão 

e categoria profissional. 

 

1.5. Colheita de dados 

 

Entre os vários tipos de instrumentos de colheita de dados disponíveis, optámos 

pelo questionário, visto ser aquele que julgamos melhor adaptado ao estudo, população, 
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objectivos e recursos disponíveis. Segundo Ribeiro J. (1999), um questionário é um 

processo estruturado de recolha de informação constituído por uma série de questões 

ordenadas de acordo com um determinado assunto. 

As questões elaboradas admitem resposta múltipla ou simples, de acordo com a 

temática. Pretendemos acima de tudo averiguar a sensibilidade dos respondentes, 

conscientes de que as respostas nem sempre são redutoras a um “sim” e “não”. 

O questionário elaborado foi dividido em quatro grupos: no primeiro grupo 

abordamos as questões relacionadas com a caracterização social; no segundo grupo 

pretendemos a caracterização profissional; no terceiro grupo uma caracterização cultural e 

no quarto, e último grupo, visamos questões da ética prática relacionada com o fim de vida 

em pediatria de acordo com os princípios éticos (autonomia, não maleficência, beneficência 

e vulnerabilidade). 

Para assegurar a validade e precisão do instrumento de colheita de dados foi 

realizado o pré-teste. 

A realização do pré-teste do instrumento de colheita de dados deve ser efectuada a 

um grupo com características semelhantes às da população em estudo, por forma a 

identificar possíveis falhas quanto á clareza, à quantidade e à forma das perguntas e ainda 

quanto ao seu ordenamento (Gil A., 1995). 

Desta forma, aplicámos o nosso questionário a 16 enfermeiros que exercem a sua 

profissão na área da saúde infantil e pediátrica e que contactam com crianças em fim de 

vida (ANEXO II). Detectamos assim algumas lacunas na exposição e compreensão do 

questionário. Este foi então reformulado, acrescentando algumas palavras para melhor 

compreensão e substituindo outras que se tinham revelado menos claras (ANEXO III).  

Antes da aplicação do questionário foi pedida a respectiva autorização aos 

Conselhos de Administração dos diversos hospitais, como referimos anteriormente. 

Comunicámos também a nossa intenção aos vários chefes dos serviços, de forma informal. 

Desde o início deixamos claro que os resultados do estudo seriam disponibilizados 

a quem manifestasse interesse por tal. 

 O pedido de colaboração para o preenchimento do questionário realça o 

anonimato e a confidencialidade, bem como a absoluta liberdade na aceitação da proposta. 

Os questionários foram entregues e recolhidos pessoalmente nos hospitais de 

Coimbra e Porto. Para Lisboa enviámos por correio e pedimos a devolução pelo mesmo 

método. 

A colheita de dados foi efectuada entre Novembro de 2007 e Fevereiro de 2008. 
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1.6. Tratamento estatístico 

 

 Depois da colheita de dados, procedemos à sua organização e análise. Para tal, 

construímos uma base de dados informatizada, no programa estatístico SPSS ( Stastistical 

Package for the Social Sciences), versão 15.0. 

  Para a análise descritiva das variáveis calculamos as frequências absolutas e 

percentuais, medidas de tendência central e medidas de dispersão. 

 As hipóteses foram testadas recorrendo ao teste T de Student, assumindo-se α = 

0,05 como valor crítico de significância dos resultados.
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2 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo procuraremos apresentar os dados recolhidos de forma organizada, 

evidenciando os mais pertinentes. 

Iniciaremos por uma apresentação social da amostra, seguindo-se a profissional e a 

cultural, passando posteriormente para a apresentação das respostas às questões referentes 

à ética prática. 

 

2.1. Caracterização social da amostra 

 

 A amostra é constituída por 138 enfermeiros que voluntariamente responderam ao 

questionário. A idade varia entre 22 e 55 anos, sendo a média de 33,45 anos e o desvio 

padrão de 8,34. 

 Quanto ao sexo dos inquiridos, 20 são do sexo masculino e 118 do sexo feminino, 

a que corresponde respectivamente uma percentagem de 14,5% e 85,5%. 

 

2.2. Caracterização profissional da amostra 

  

 A amostra é constituída por 58 enfermeiros do Hospital Pediátrico de Coimbra 

(42,0%); 35 do Hospital D. Estefânia (25.4%), 27 do Hospital S. João (19,6%) e 18 do 

Instituto Português de Oncologia do Porto (13,0%). Os enfermeiros dos diversos hospitais 

exercem funções nos diversos serviços anteriormente mencionados.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos elementos da amostra de acordo com os Hospitais onde 

exercem funções 
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 Destes enfermeiros, 20 exercem a profissão há menos de 2 anos (14,5%), 23 entre 3 

e 5 anos (16,7%), 37 entre 6 e 10 anos (26,8%), 19 entre 11 e 15 anos (13,8%) e 39 à mais 

de 15 anos (28,3%).  

 

Gráfico 2 – Distribuição dos elementos da amostra de acordo com o número de anos a 

exercer funções 
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 Quanto à categoria profissional, 58 são enfermeiros de nível I (42,0%), 56 são 

enfermeiros graduados (40,6%), 19 são enfermeiros especialistas em saúde infantil e 

pediátrica (13,8%) e 5 são enfermeiros chefes (3.6%). 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos elementos da amostra de acordo com a categoria profissional 
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 Relativamente ao número de anos a trabalhar na área de saúde infantil e pediátrica, 

verificámos que 25 trabalham há menos de 2 anos (18,1%), 24 entre 3 e 5anos (17,4%), 35 

entre 6 e 10anos (25,4%), 20 entre 11 e 15 anos (14,5%) e 34 à mais de 15 anos (24,6%). A 

média de anos dos enfermeiros a trabalhar na área de saúde infantil e pediátrica é de 3,10 

com um desvio padrão de 1,43. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos elementos da amostra de acordo com o número de anos a 

exercer funções na área de saúde infantil e pediátrica 

 

24,60%

14,50%

25,40%

17,40%
18,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

<= 2 anos 3-5 anos 6-10 anos 11-15 anos > 15 anos

 

 Quando questionados acerca do facto de no curso geral de enfermagem terem sido 

abordados temas relacionados com o fim de vida em pediatria, 75 referem que não (54,3%) 

e 63 que sim (45,7%). 

 

 Dos respondentes, 88,4% disseram que a escola não os dotou de competências 

necessárias para lidar com o fim de vida em pediatria, contra 11,6% que afirmaram que sim. 

Dos que responderam afirmativamente, 5 referiram que a escola os dotou de competências 

necessárias para lidar com o fim de vida em pediatria durante o curso base, 7 durante a 
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especialidade, 2 durante a pós graduação, 3 durante o mestrado e 1 no complemento de 

formação em enfermagem. 

 

 Relativamente ao facto da instituição onde trabalham promover ou não formações 

sobre o fim de vida em pediatria, 63,0% refere que não, contra 37,0% que dizem que sim.  

 

Dos respondentes 55,1% afirma que não há preocupação por parte da instituição 

onde trabalham para esta temática. Quando inquiridos acerca de terem sido promovidas ou 

não reflexões no serviço onde trabalham sobre o fim de vida em pediatria, 63,0% refere 

que não. 

 Quanto ao apoio disponibilizado aos enfermeiros por parte da instituição onde 

trabalham pelo facto de acompanharem crianças em fim de vida e suas famílias, 92,8% dos 

enfermeiros referem não ter qualquer tipo de apoio, contra 7,2% que diz ter apoio. Destes, 

a maioria refere ter apoio de um Psicólogo.  

  

Na sequência desta questão, dos enfermeiros que responderam negativamente, 

74,6% afirmou que sentia necessidade de apoio pelo facto de acompanharem crianças e 

famílias em fim de vida, sendo o tipo de apoio mais indicado o da Psicologia (52,1%), 

seguindo-se a necessidade de grupos de discussão e reflexão com 26,1% e a necessidade de 

mais formação com 12%.  

  

Gráfico 5 – Distribuição dos elementos da amostra segundo o tipo de apoio que os 

enfermeiros consideram necessário pelo facto de acompanharem crianças em fim de vida e 

suas famílias 
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2.3. Caracterização cultural da amostra 

 

Relativamente aos enfermeiros que já frequentaram cursos e/ou congressos sobre 

ética, 68,8% referiu que sim. Dos enfermeiros que frequentaram cursos e/ou congressos 

sobre ética, 32,6% não apontaram qualquer período de tempo, 35,5% frequentaram por um 

período até 1 dia, 25,4% até 30horas, e 6,5% mais de 30 horas.. 

 

 Dos respondentes, 55,8% referiram que nunca frequentaram cursos e/ou 

congressos que abordassem o tema da ética no fim de vida em pediatria. Dos que 

responderam afirmativamente, 57,2% não referiu qualquer período de tempo, 29,0% por 

um período até 1 dia, 11,6% até 30horas e 2,2% por mais de 30 horas. 

 

 Quando questionados acerca do interesse em reflectir sobre temas relacionados 

com a ética no fim de vida em pediatria, 65,2% refere o interesse como “Muito”, 34,1% 

como “Algum” e 0,7% como “Nenhum”. 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos elementos da amostra segundo o interesse em reflectir sobre 

temas relacionados com ética no fim de vida em pediatria 

 

0,70%

34,10%

65,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

muito algum nenhum

 

 Das actividades lúdicas preferidas pelos respondentes, verifica-se que 80,4% 

apontou a música, seguindo-se a televisão e o cinema com 78,3%, a leitura com 66,7%, o 

desporto com 35,5%, o teatro com 26,1% e por fim as artes plásticas com 21,0%. 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos elementos da amostra segundo as actividades lúdicas 

preferidas 
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 Relativamente aos hábitos de leitura, 12,4% terminaram de ler o seu último livro há 

menos de 24horas, 24,1% há menos de 2 semanas, 19,7% há menos de 1 mês, 29,2% entre 

1 e 6 meses e 14,6% há mais de 6 meses.  

 

Gráfico 8 – Distribuição dos elementos da amostra segundo os hábitos de leitura 
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 Quanto ao tipo de livro, a preferência vai primeiro para o romance (36,1%), 

seguindo-se a aventura (24,1%) e os técnico-científicos (20,1%). A preferência de livros de 

ética vem em último (3,0%). 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a preferência dos livros 
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 São bastantes os enfermeiros que se consideram felizes (69,6%) e 30,4%, aqueles 

que apenas se consideram felizes em alguns momentos. Nenhum enfermeiro respondeu 

que não se sentia feliz. Apenas 2 respondentes declararam que o homem nunca pode ser 

feliz e 4 que o homem nunca pode ser infeliz. 

 

 Relativamente aos conhecimentos que os enfermeiros têm acerca da temática da 

ética no fim de vida em pediatria, 75,4% refere que se deve em grande parte ao esforço 

pessoal, seguindo-se a experiência profissional (63,8%) e o exercício profissional (61,6%). 

Somente 9,4% refere a escola e 8,0% a instituição onde trabalham. 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a que se devem os 

conhecimentos que possuem relativamente à ética no fim de vida em pediatria 
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Dos respondentes 51,1%, refere que os seus conhecimentos sobre a adequada 

intervenção no fim de vida em pediatria são “Insuficientes”. Somente 14,6% referem os 

seus conhecimentos como “Bons” e 2,2% como “Muito Bons”.  

 

Gráfico 11 – Distribuição dos elementos da amostra segundo os conhecimentos que tem 

sobre a adequada intervenção no fim de vida em pediatria 
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Verificámos que, as pessoas que trabalham há mais de 5 anos, são aquelas que 

consideram que os seus conhecimentos sobre a adequada intervenção no fim de vida em 

pediatria são maiores (t=1,93; p<0,05). 

 

2.4. Apresentação e análise das respostas referentes às questões da ética 

prática 

 

 Quando confrontados com a seguinte questão referente ao princípio da autonomia 

no que concerne ao direito à verdade: 

“24 - A informação acerca de que a criança se encontra em fim de vida: 

 a) Não deve ser transmitida 

 b) Deve ser transmitida aos pais/tutores de acordo com o seu querer e situação emocional 

 c) Deve ser transmitida aos pais/tutores e à criança de acordo com o seu querer e situação 

emocional 

 d) Deve ser transmitida aos pais/tutores de acordo com o seu querer e situação emocional e à 

criança se os pais o consentirem 

 e) É obrigatório transmiti-la sempre, em quaisquer circunstâncias” 

 Percebemos que 44,5% dos respondentes assinalou a resposta c); 30,7% a 

resposta d), 13,9% a b) e 10,9% a e). Ninguém assinalou a resposta a). 

 

Gráfico 12 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 24 
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 Verificámos que há diferença estatisticamente significativa entre o número de 

anos dos enfermeiros a trabalharem na área de saúde infantil e pediátrica e a selecção da 
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alínea c) (t=2,22; p<0,05). Os respondentes que mais seleccionaram esta alínea são aqueles 

que trabalham há menos anos na área da saúde infantil e pediátrica. 

 

 À questão acerca da autonomia na tomada de decisões:  

“25 - As decisões a tomar na etapa final de vida de uma criança: 

 a) São da inteira responsabilidade do médico 

 b) Devem ser discutidas entre a equipa de profissionais de saúde 

 c) Devem ser discutidas entre a equipa e com os pais/representantes 

 d) Devem ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e à criança se > de 5 anos  

 e) Devem ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e à criança se >10anos” 

 Verificámos que 43,1% assinalou a resposta c), 42,3% a resposta e), 11,7% a 

resposta d) e 2,9% a b). Nenhum respondente assinalou a resposta a).  

  

Gráfico 13 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 25 
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 Analisando as duas alíneas mais assinaladas, constatámos que existe uma 

tendência para que os enfermeiros com menos anos de trabalho na área de saúde infantil e 

pediátrica seleccionem mais a alínea e), que engloba a equipa, os pais/representantes e a 

criança se >10 anos na tomada de decisões no fim de vida, enquanto que, os enfermeiros a 

trabalharem há mais anos tendencialmente seleccionam a alínea c), que inclui apenas a 

equipa e os pais/representantes na tomada de decisões (t=1,72; p=0,08).  

  

 Ainda acerca da autonomia na tomada de decisão, foi apresentado o seguinte 

caso: 

“26 - Adolescente com 14 anos com distrofia muscular que já teve 2 paragens cardio-respiratórias após 

exacerbação do quadro respiratório tendo sido necessário reanimar e permanecer com ventilação mecânica 



 74 

durante alguns dias. Neste momento apresenta a firme convicção de não querer ser novamente reanimado em 

caso de paragem cardio-respiratória, pois isso não lhe devolve a única coisa que dá sentido à sua vida que é 

interagir com os pais e amigos. Os pais, contra a opinião do filho, querem que tudo se faça.   

 a) Considerando o adolescente como competente devemos respeitar a sua opinião em caso de 

paragem cardio-respiratória 

 b) Devemos respeitar a opinião dos pais 

 c) Devemos investir na relação de ajuda profissional de saúde-doente, reforçando a informação ao 

adolescente de que a ventilação mecânica é uma situação temporária, garantindo-lhe que não vai 

sofrer e que vai receber todos os cuidados para uma vida digna 

 d) a)+c) 

 e) b)+c)” 

 Constatámos que 49,6% seleccionou a resposta d), 24,1% a resposta c), 12% a a) 

e a e) e 2,3% a resposta b). Houve 5 enfermeiros que não responderam. 

  

Gráfico 14 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 26 
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 Não se verificou qualquer diferença estatisticamente significativa entre o número 

de anos de serviço na área de saúde infantil e pediátrica e a selecção da alínea d). 

  

 Perante o seguinte caso, que pretendia a reflexão acerca do uso dos meios 

desproporcionados de tratamento: 

“27 - Imagine uma criança com fibrose quística numa etapa final de vida com antibioticoterapia intensiva e 

alimentação parentérica. Considera adequado: 

 a) Manter esta terapia até se verificar a morte 

 b) Diminuir a intensidade terapêutica, mantendo a alimentação parentérica 
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 c) Suspender a terapia intensiva, iniciar analgesia fixa e promover medidas para diminuir a 

ansiedade e o desconforto 

 d) Administrar um medicamento em dose letal para abreviar o tempo de sofrimento 

 e) Intensificar tratamento se houver agravamento clínico” 

 Verificámos que 89,6% assinalou a resposta c). Ninguém assinalou a resposta e) e 

houve 4 enfermeiros que não responderam. 

 

Gráfico 15 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 27 
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 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os anos de 

serviço dos enfermeiros na área de saúde infantil e pediátrica e a selecção da alínea mais 

cotada.  

 

 Foram também colocadas 12 questões de resposta Sim/Não de acordo com o 

princípio da beneficência, relativamente à relação de ajuda com a criança e família. 

Passamos a apresentar as frequências percentuais das respostas: 

 

Quadro 2 - Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 28  

“28 - Perante uma criança em fim de vida e sua família: Sim Não 

a)Encaminha para o médico o esclarecimento da situação 67,4% 32,6% 

b)A situação é esclarecida pela equipa multidisciplinar 83,7% 16,35 

c)Incute à criança a esperança de que se vai salvar 9,7% 90,3% 

d)Encoraja a expressão de sentimentos da criança e pais 99,2% 0,8% 

e)Demonstra disponibilidade para “estar” e que tudo será feito para o alivio do 

sofrimento 

99,3% 0,7% 
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f)Evita ir ao quarto 7,5% 92,5% 

g)Incentiva a participação da família nos cuidados a prestar a criança em fim 

de vida 

91,7% 8,3% 

h)Permite tempo, espaço e privacidade para a criança e família antes e após 

a morte 

100% 0,0% 

i)Conversa com a família acerca dos rituais que tem com a morte  72,2% 27,8% 

j)Ajuda a família a reconhecer os seus recursos e capacidades para o processo 

de luto 

86,7% 13,3% 

k)Acompanha a família após a morte da criança 58,6% 41,4% 

l)Fornece informação aos pais acerca dos grupos de apoio e profissionais que 

os poderão ajudar no processo de luto” 

76,3% 23,7% 

 

 Da alínea a) à j) e na alínea l) não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as respostas e os anos de serviço na área de saúde infantil e pediátrica. 

 Somente na alínea k) foram observados resultados estatisticamente significativos. 

Os enfermeiros que trabalham há mais anos na área de saúde infantil e pediátrica, 

acompanham mais a família após a morte da criança (t=2,01; p<0,05). 

 

 Ainda de acordo com o princípio da beneficência, foi apresentado o seguinte caso 

que se prendia com a obstinação terapêutica:  

“29 - Uma lactente com 5 meses apresenta malformações congénitas graves, com atraso psicomotor e 

deterioração das funções vitais, sem tratamento curativo. Esperança de vida até aos 7 meses. Em caso de 

falência respiratória considera que: 

 a) Deve ser ventilado e reanimado e permanecer na UCI 

 b) Deve ser ventilado e reanimado mas permanecer na enfermaria geral 

 c) Não deve ser reanimado, apenas realizadas medidas de conforto 

 d) Deve ser pedida opinião à Comissão de Ética para a Saúde 

 e) Sem opinião” 

 Constatámos que 63,9% dos respondentes assinalaram a resposta c) e 23,3% a d). 

Não responderam a esta questão 5 enfermeiros. 

 

Gráfico 16 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 29 
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 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os anos de 

serviço dos enfermeiros na área de saúde infantil e pediátrica e a selecção da alínea mais 

cotada. 

 

 Relativamente ao princípio da beneficência, averiguámos ainda qual a opinião dos 

respondentes relativamente ao controlo dos sintomas colocando a seguinte questão que 

admitia resposta múltipla, podendo no máximo seleccionar 3 opções: 

“30 - Numa criança de 8 anos com leucemia linfoblástica aguda em fase terminal, com dor, utilizaria:  

 a) Analgesia em doses terapêuticas suficientes para alívio da dor, mesmo que à partida soubesse 

que os efeitos secundários seriam a depressão respiratória e risco de morrer 

 b) Analgesia em sub-doses terapêuticas insuficientes para o alívio da dor mas que não iriam 

provocar efeitos secundários como a depressão respiratória 

 c) Administraria somente a analgesia prescrita se a criança se queixasse 

 d) Manteria a analgesia mesmo que a criança não tivesse queixas  

 e) O tratamento da dor não é prioritário” 

 Verificámos que 71,1% assinalou a resposta a), 56,3% a resposta d) e 7,4% a 

resposta c). Nenhum respondente assinalou a resposta e). Não responderam a esta questão 

3 enfermeiros 

 

Gráfico 17 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 30 
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 Aqui também não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

anos de serviço dos enfermeiros na área de saúde infantil e pediátrica e as respostas.  

 

 Questionámos também os enfermeiros relativamente aos cuidados paliativos em 

pediatria colocando as seguintes questões que admitiam resposta múltipla: 

“31 - Considera que os cuidados paliativos em Pediatria:  

 a) Não são necessários 

 b) Deviam existir integrados em cada serviço hospitalar 

 c) Deviam integrar um serviço à parte 

 d) Deviam englobar assistência extra-hospitalar e domiciliária 

 e) Deviam fazer parte de uma unidade de cuidados paliativos geral (adultos)” 

 Constando que, 90,4% assinalaram a resposta d), 56,3% a b) e 19,3% a c). A 

resposta e) não foi assinalada e a a) somente por 1 enfermeiro. Houve 3 enfermeiros que não 

responderam. 

 

Gráfico 18 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 31 
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 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os anos de 

serviço dos enfermeiros na área de saúde infantil e pediátrica e as respostas.  

  

 Acerca dos cuidados paliativos em pediatria foi colocada uma segunda questão:  

“32 - A prestação de cuidados paliativos: 

 a) Deve ter início quando se reconhece que não há tratamento possível e terminar no momento 

da morte 

 b) Deve ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai intensificando à medida que se 

reconhece a impossibilidade de cura e que termina no momento da morte    

 c) Deve ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai intensificando à medida que se 

reconhece a impossibilidade de cura e que não termina no momento da morte, mas que permite 

continuidade no processo de luto 

 d) Não faz parte da actividade hospitalar 

 e) Merece preparação técnico-científica específica” 

 Percebemos que a resposta mais assinalada foi a c) com 63,2%, seguindo-se a e) 

com 39,0%. Somente um respondente assinalou a resposta d). 

 

Gráfico 19 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 32 
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 Verificámos que os indivíduos que trabalham há menos tempo na área de saúde 

infantil e pediátrica, são os que mais assinalaram a alínea e), ou seja, são aqueles que mais 

consideram importante a preparação técnico-cientifica especifica para a prestação de 

cuidados paliativos 

 

 De acordo com o princípio da vulnerabilidade foi apresentado o seguinte caso 

que admitia resposta múltipla: 
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“ 33 - Criança de 11 anos em fase terminal em que a única forma de diminuir a dor seria a sedação: 

 a) Respeitaria a decisão dos pais se eles decidissem não sedar 

b) Depois de explicar aos pais a necessidade dessa intervenção para alívio do seu sofrimento, 

sedaria a criança  

 c) Exigiria a presença dos pais junto da criança 

 d) Isolaria a criança em quarto fechado 

 e) Sem opinião” 

 Verificámos que 91,1% dos enfermeiros assinalaram a resposta b). Somente 5,1% 

dos respondentes não teve opinião. 

 

Gráfico 20 – Distribuição dos elementos da amostra segundo a resposta à questão 33 
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 Verificou-se que os enfermeiros que assinalaram alínea b) são os enfermeiros que 

trabalham há mais anos na área de saúde infantil e pediátrica (t = 2,47; p<0,05). 
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3 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo pretendemos interpretar os resultados obtidos, apreciando-os 

criticamente e comparando-os com o quadro teórico de referência. A partir da 

compreensão do significado dos resultados, vamos extrair posteriormente as conclusões do 

estudo. 

   

 A amostra foi constituída por 138 enfermeiros, a maioria do sexo feminino, o que 

vai de encontro ao tradicionalmente observado nesta classe profissional. Os elementos são 

maioritariamente jovens, tendo em média 33 anos.  

 Os enfermeiros são provenientes em maior número do Hospital Pediátrico de 

Coimbra (42,0%), talvez pelo facto de darmos maior acompanhamento a estes enfermeiros 

aquando da distribuição dos questionários. 

  Quanto à categoria profissional dos enfermeiros, verificámos que a maioria é 

enfermeiro de nível I (42,0%) ou enfermeiro graduado (40,6%). Esta constatação pode ser 

explicada devido à especialidade em saúde infantil e pediátrica ter estado encerrada durante 

vários anos, bem como, a inexistência de concursos para especialista nos últimos tempos. 

 De acordo com a análise do número de anos de serviço, percebemos que a 

maioria exerce funções há mais de 6 anos. Estes dados verificam-se também no número de 

anos de serviço a exercer funções na área de saúde infantil e pediátrica. 

  

 Dos respondentes, verificámos que 54,3% afirma que durante o curso geral de 

enfermagem não foram abordados temas relacionados com o fim de vida em pediatria. 

Durante muitos anos as escolas de enfermagem menosprezaram a adopção de condutas a 

no processo de interacção enfermeiro-doente, valorizando somente os conhecimentos 

científicos e técnicos. Só recentemente, a disciplina de ética e bioética foi inserida nos 

currículos, o que pode explicar estes resultados. Este facto, também é constatado nos 

Estados Unidos, verificando-se que em 1999 só 2% das escolas de enfermagem incluíam 

nos seus currículos os temas relacionados com o fim de vida (Ferrel B., Virani R. e Malloy 

P., 2006). Devido a estes resultados, foram posteriormente avaliadas as necessidades dos 
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enfermeiros para o cuidado em fim de vida e em 2006 Ferrel B. Virani R. e Malloy P. 

iniciaram um projecto de formação dos enfermeiros com o objectivo de promoverem um 

cuidado óptimo no fim de vida. Não seria pertinente em Portugal pensarmos também num 

projecto semelhante? 

 Além disto, 88,4% dos enfermeiros responderam que a escola não os dotou de 

competências necessárias para lidar com o fim de vida em pediatria em nenhum dos ciclos 

de formação. Este facto pode ser justificado pelos resultados obtidos anteriormente uma 

vez que, só recentemente foi dada importância ao ensino da ética e da bioética. Contudo, 

sabemos que a aquisição de competências para lidar com o fim de vida não se esgota nas 

escolas, são adquiridas ao longo da vida. Para além do contributo das escolas, participam na 

aquisição de competências as iniciativas das instituições assim como o esforço pessoal dos 

enfermeiros. 

 Quando questionados acerca da iniciativa das instituições onde trabalham para 

promover ou não formações sobre o fim de vida, percebemos que 63,0% respondeu 

negativamente. Estes resultados levam-nos a pensar que também as instituições não têm 

estado despertas para esta temática. Neste e noutros contextos, é importante que as 

instituições promovam e dinamizem discussões éticas em torno das questões que brotam 

do exercício profissional. 

 Os dados anteriores são ainda mais flagrantes quando percebemos que 55,1% dos 

enfermeiros refere que não há preocupação por parte da instituição onde trabalham para a 

temática do fim de vida em pediatria e que 63,0% refere que nunca foram promovidas 

reflexões no serviço onde trabalham sobre esta temática. 

 Estes factos permitem questionar se não estarão as instituições ainda somente 

vocacionadas para a cura e pouco preparadas para acompanhar o fim de vida das crianças e 

suas famílias. Se as escolas têm um papel impulsionador no raciocínio ético, seria 

importante também que as instituições dinamizassem reflexões acerca desta temática de 

forma a adequarem as práticas e darem resposta às crianças e famílias em fim de vida 

permitindo que esta etapa seja vivida o mais dignamente possível.  

 Num estudo efectuado por Clarke J. e Quin S. em 2007 com profissionais de 

saúde que cuidam de crianças em fim de vida, os autores concluíram que os serviços 

necessitam de investir em programas de formação para os profissionais de saúde que, não 

só promovam o cuidado às crianças, mas que incluam também os pais e a família como 

elementos fundamentais nos cuidados paliativos pediátricos. Autores, como Kane J. (2006), 

defendem que para haver melhoria dos cuidados às crianças em fim de vida, deve 
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melhorar-se o acesso à evidência científica e promover-se cuidados de qualidade com 

empatia, compaixão e competência.  

 Costa J. e Lima R. (2005), recomendam que seja incluído nos currículos o tema da 

morte e que as instituições hospitalares utilizem a educação permanente como estratégia 

para a promoção e mudanças de atitudes e comportamentos dos profissionais. 

 

 Quando questionados acerca do apoio disponibilizado pelo facto de 

acompanharem crianças em fim de vida e suas famílias, 92,8% dos enfermeiros refere que 

este apoio não existe. Autores, como Contro N. et al (2004), referem que um inadequado 

suporte aos profissionais de saúde que trabalham com crianças e famílias em fim de vida 

pode exacerbar sentimentos de falha e desespero. Além disto, Costa J. e Lima R. (2005), 

num estudo efectuado com enfermeiros a trabalharem em hospitais pediátricos, concluíram 

que estes necessitam de suporte emocional para viverem o luto e prevenirem o burnout. 

 De facto, 74,6% dos enfermeiros que disseram que não tinham apoio por parte 

da instituição onde trabalham, pelo facto de acompanharem crianças em fim de vida e suas 

famílias, afirmaram que tinham necessidade de apoio, nomeadamente, da psicologia, da 

constituição de grupos de discussão e reflexão e de mais formação. Maunder E. (2006), 

afirma que os enfermeiros que trabalham com crianças em fim de vida e suas famílias têm 

um trabalho emocional e por isso necessitam que o sistema forneça suporte e valorize o 

seu trabalho. Em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, estão a ser criados 

programas de suporte ético e emocional para os enfermeiros (Ewing A. e Carter B., 2004). 

E em Portugal não poderemos também pensar nisto?  

  

 Querendo saber qual o interesse dos enfermeiros pelas questões éticas, 

questionámos se já tinham frequentado cursos/congressos sobre ética. Referiram que sim 

68,8% dos respondentes. Contudo, a maioria participou apenas por um período até 1 dia. 

 Na mesma sequência, ao serem questionados se frequentaram cursos/congressos 

em que abordassem o tema da ética no fim de vida em pediatria, 55,8% referiu que não. Se 

a maioria frequenta formações sobre ética, isto não acontece quando se trata de ética no 

fim de vida em pediatria. Este facto pode ser justificado pela falta de interesse dos 

enfermeiros nesta temática específica da ética ou pelo facto de existirem poucos 

cursos/congressos em que se discuta o fim de vida em pediatria  

 Por outro lado, 65,2% dos enfermeiros refere que tem muito interesse em 

reflectir sobre temas relacionados com ética no fim de vida em pediatria. Apesar disto, 
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anteriormente verificámos que 63,0% refere que nunca foram promovidas reflexões no 

serviço onde trabalham sobre esta temática 

  

 Relativamente à preferência das actividades lúdicas, verificamos que a maioria 

aponta a música, a televisão/cinema e a leitura. Questionados acerca dos seus hábitos de 

leitura, constatámos que 29,2% dos enfermeiros terminou de ler o seu último livro entre 1-

6 meses. Quanto à preferência dos livros, a maioria aponta o romance (36,1%), seguindo-se 

a aventura e os livros técnico-científicos. Só uma minoria (3,0%) aponta os livros de ética. 

Estas questões foram colocadas, pressupondo que estes hábitos poderão traduzir alguma 

sensibilidade prévia dos enfermeiros relativamente às questões éticas. 

 

 Foi curioso constatar que nenhum dos enfermeiros se considera “não feliz”. Os 

resultados obtidos revelam que 69,6% dos enfermeiros se consideram realmente felizes e 

30,4% felizes em alguns momentos. 

  Apenas 2 respondentes afirmaram que “o homem nunca pode ser feliz”. Estes 

profissionais trabalham em cuidados intensivos e intermédios no mesmo hospital. Este 

resultado, apesar de não ser significativo, poderá ser resultado de um sentimento de derrota 

pelo permanente contacto com o sofrimento. 

 Os enfermeiros que afirmaram que “o homem nunca pode ser infeliz” foram somente 

4. Destes, 3 são do mesmo hospital, 2 trabalham em cuidados intensivos e 2 num serviço 

de medicina. Se por um lado o sofrimento poderá ter uma leitura de derrota para alguns, 

neste caso, parece-nos que poderá também ser lido com esperança. 

 

 Tentámos também perceber a que se devem os conhecimentos que os 

enfermeiros consideram ter sobre a temática da ética no fim de vida em pediatria. A 

maioria refere que se deve ao esforço pessoal (75,4%), seguindo-se a experiência 

profissional e o exercício profissional. Apenas uma percentagem diminuta refere a escola e 

a instituição como responsável pelos conhecimentos que possuem acerca desta temática. 

Não caberá a estas também um papel importante? 

 

 Quando questionados acerca dos conhecimentos que consideram ter sobre uma 

adequada intervenção no fim de vida em pediatria, verificámos que 51,1% refere que são 

insuficientes. Este facto leva-nos a pensar que algo está a falhar e que parece óbvio que há 

um grande caminho a percorrer. 
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 Por outro lado, constatámos que as pessoas que trabalham há mais de 5 anos na 

área de saúde infantil e pediátrica são aquelas que consideram que os seus conhecimentos 

sobre a adequada intervenção no fim de vida em pediatria são maiores. Desta forma, 

podemos pensar que a experiência pessoal e o exercício profissional têm de facto 

importância para a aquisição de conhecimentos nesta área. Esta constatação vem 

corroborar com os resultados anteriores obtidos relativamente aos factores responsáveis 

pela obtenção de conhecimentos éticos no fim de vida em pediatria.  

Contudo, analisando as respostas às questões da ética prática verificámos que 

poucas são as diferenças estatisticamente significativas e que, entre estas, se encontram 

diferenças que tanto favorecem quem trabalha à mais, como à menos anos na área de saúde 

infantil e pediátrica. Desta forma, podemos dizer que para esta amostra o número de anos 

de serviço na área de saúde infantil e pediátrica não é um factor preponderante para o nível 

de conhecimentos de bioética dos enfermeiros, relativos ao fim de vida. 

 

 Na análise das questões da ética prática de acordo com o princípio da autonomia 

no que concerne ao direito à verdade, constatámos que nenhum dos enfermeiros 

considerou que “ a informação de que a criança se encontra em fim de vida não deve ser transmitida”. 

De facto, os profissionais já não acreditam que a omissão das más noticias é a melhor 

forma de proteger o doente.  

 A esta questão, a maioria dos enfermeiros (44,5%) respondeu que “a informação 

acerca de que a criança se encontra em fim de vida deve ser transmitida aos pais/tutores e à criança de 

acordo com o seu querer e situação emocional”. Contudo, 30,7% dos enfermeiros considera que “só 

deve ser transmitida à criança se os pais/tutores consentirem”. Este facto é contrariado na Resolução 

do Parlamento Europeu sobre a Carta das Crianças Hospitalizadas que nos alerta para o 

direito real da criança em ”receber informação adaptada à sua idade, desenvolvimento 

mental e estado afectivo e psicológico, relativa à generalidade do seu diagnóstico, 

tratamento….e às perspectivas….”.  

 É curioso constatar que os enfermeiros que trabalham há menos anos na área de 

saúde infantil e pediátrica, foram aqueles que mais assinalaram a resposta que inclui o 

direito à informação dos pais/tutores e da criança de acordo com o seu querer e situação 

emocional. Esta constatação pode levar-nos a pensar que só recentemente é que este 

direito é tido em conta quer a nível das escolas, quer das instituições, e que os profissionais 

com menos anos de serviço poderão estar mais despertos para este facto. 
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 Ainda relativamente à questão da autonomia, os enfermeiros foram questionados 

acerca da tomada de decisões no fim de vida. Constatámos que ninguém considerou que 

são da inteira responsabilidade do médico. 

  As opiniões dividiram-se essencialmente em duas alíneas. Alguns enfermeiros 

(43,1%) admitiram que a tomada de decisões em fim de vida “deve ser discutida entre a equipa e 

com os pais/representantes”, desvalorizando o papel das crianças. Apesar de ser uma 

consideração recente, vários são os documentos que alertam para o direito da criança à 

auto-determinação, bem como a tomar decisões fundamentadas relativamente à sua saúde. 

Estamos a referir-nos nomeadamente à Declaração Internacional dos Direitos da Criança 

(1959), à Carta da Criança Hospitalizada (1988), ao Decreto do Presidente da República nº 

49/90 (1990) e ao Parecer da Ordem dos Enfermeiros (2000). Entre outros autores, Kane 

J. et al (2000) defende que a tomada de decisões no fim de vida deve ser tida entre os 

profissionais de saúde, a criança e a família. 

 Uma percentagem significativa dos enfermeiros (42,3%) admitiu que a tomada de 

decisões “deve ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e à criança se > 10 anos”. Só uma 

percentagem limitada (11,7%) admite que a discussão deva incluir as crianças com idade 

superior a 5 anos. Estes resultados são consoantes com alguns estudos estrangeiros. Num 

estudo efectuado nos Estados Unidos por Tan G. et al (2006), constatou-se que somente 

60% das crianças discutem os cuidados em fim de vida. Noutro estudo efectuado por 

Bradshaw G. (2005), verificou-se também que apenas 44,1% das crianças com cancro em 

fim de vida com idade igual ou superior a 6 anos decidem. Contudo, não são estes os 

resultados ideais. O que era desejável, como nos diz Almeida F. (1998), é que se 

colocassem as questões às crianças a partir dos 5 anos e se ouvissem as suas decisões, na 

medida em que não há um instante ético antes do qual seja razoável não se reconhecer o 

direito à autonomia. 

 Também nesta questão, os enfermeiros que trabalham há menos anos na área de 

saúde infantil e pediátrica assinalaram mais a alínea que incluía a equipa, os 

pais/representantes e a criança se >10 anos na tomada de decisões em fim de vida, ao 

contrário dos enfermeiros que trabalham há mais anos, que assinalaram mais a alínea que 

excluía a criança na tomada de decisões. Poderemos pensar que será pelos motivos 

apresentados anteriormente, relativamente ao facto de só recentemente se dar maior 

relevância a esta temática 
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 Foi colocada outra questão referente à autonomia, a partir de um estudo de caso 

que englobava um adolescente de 14 anos com distrofia muscular que pedia para não ser 

reanimado em caso de paragem cardio-respiratória, contra a opinião dos seus pais. A 

maioria dos enfermeiros considerou que se devia “respeitar a opinião do adolescente” e que se 

“devia investir na relação de ajuda profissional de saúde-doente, reforçando ao adolescente o facto da 

ventilação mecânica ser uma situação temporária, garantindo-lhe que não vai sofrer e que vai receber todos 

os cuidados para uma vida digna”. Somente 2,3% dos enfermeiros aceita que se deva respeitar a 

decisão dos pais. De facto é importante que a decisão seja discutida com as crianças e 

adolescentes e com família. No entanto, estas decisões devem ser tomadas após existir 

previamente uma relação de ajuda entre os profissionais de saúde, a criança e a família e de 

ser fornecida a informação adequada, bem como, os esclarecimentos necessários. 

 

 De acordo com o principio da não maleficência, no que diz respeito ao uso dos 

meios desproporcionados de tratamento, foi apresentado o caso de uma criança com 

fibrose quística numa etapa final de vida com antibioticoterapia intensiva e alimentação 

parentérica. Verificámos que a maioria dos enfermeiros (89,6%) defende que “se deve 

suspender a terapia intensiva, iniciar analgesia fixa e promover medidas para diminuir a ansiedade e o 

desconforto”. Somente com a reflexão ética percebemos se a terapia justifica os objectivos e 

se, consequentemente, é proporcionada. Caso contrário, é considerado um meio 

desproporcionado de tratamento pois trará poucos ou nenhuns benefícios para o doente. 

De facto, a ética não dispensa a reflexão acerca da finalidade dos meios (Almeida F., 2007). 

 

 Para avaliar o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros relativamente 

ao princípio da beneficência, foram colocadas algumas questões que permitem 

compreender a relação de ajuda com a criança e família.  

 Perante uma criança em fim de vida e sua família, 67,4% dos respondentes 

afirmaram que encaminhavam para o médico o esclarecimento da situação. Contudo, 

posteriormente constatámos que 83,7% dos enfermeiros assumem que a situação deve ser 

esclarecida pela equipa multidisciplinar. Pensamos que são os diversos profissionais que 

prestam cuidados à criança e família os responsáveis por esclarecer a situação, cada um 

com as suas especificidades. Só uma equipa multidisciplinar, coesa, que trabalha com os 

mesmos objectivos poderá esclarecer as situações, intervir e dar respostas de qualidade. 

 Quando questionados se incutiam à criança a esperança de que se vai salvar, 

90,3% admitiu que não. Numa relação de ajuda, acreditamos que a verdade é fundamental 
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para que se crie um clima de confiança. Falsas esperanças poderão ser muito prejudiciais 

para a criança, quer a nível relacional, quer no entendimento e adaptação à sua situação. 

 Verificámos que 99,2% dos enfermeiros encoraja a expressão de sentimentos da 

criança e pais e 99,3% demonstra disponibilidade para “estar” e que tudo será feito para o 

alívio do sofrimento. Quando se pretende concretizar uma relação de ajuda, é importante 

mostrar disponibilidade para “estar” e dar espaço e tempo para que a criança e família 

expresse os seus sentimentos. Além disto, é importante assegurar que tudo será feito para 

que não haja sofrimento.   

 Raros são os enfermeiros que responderam a este questionário que ainda evitam 

ir aos quartos das crianças em fim de vida (7,5%). Também não nos parece justo o 

abandono, numa etapa de vida em que a criança e família tanto precisam de apoio. 

 Quando questionados se incentivam a participação da família nos cuidados a 

prestar à criança em fim de vida, 91,7% responderam afirmativamente. Para Himelstein B. 

(2006), é desejo dos pais participar no processo longitudinal de planeamento de cuidados. 

Além disto, Pacheco S. (2004) refere que o envolvimento da família é fundamental, bem 

como a presença junto do doente. No entanto, entendemos que este incentivo não pode de 

forma alguma ser interpretado como uma imposição. Deve ser facilitado o envolvimento e 

respeitada a decisão da família, se optar por não se envolver nos cuidados.   

 Relativamente a permissão de tempo, espaço e privacidade à criança e família 

antes e após a morte, verificámos que a totalidade dos enfermeiros refere proporcionar 

estes três elementos fundamentais. Esta necessidade de tempo, espaço e privacidade, é 

identificada por Davies R (2005) após entrevistar várias mães de crianças que morreram. 

 Constatámos, também, que somente 72,2% dos enfermeiros conversa com a 

família acerca dos rituais que tem com a morte. Para Astudillo W., Mendinueta C. e Pérez 

M. (2002) um dos procedimentos facilitadores do luto passa por conversar com a família 

acerca dos rituais que tem com a morte e assegurá-los.  

 Quando questionados se ajudam a família a reconhecer os seus recursos e 

capacidades para o processo de luto, 86,7% afirma que sim. De facto cada indivíduo 

recorre a caminhos diferentes e tempos diferentes para chegar à aceitação (Sancho G., 

2000) e é importante que sejam ajudados a reconhecer os seus próprios recursos e os 

limites das suas capacidades, assim como a compreender que vão ser vulneráveis durante 

algum tempo (Astudillo W., Mendinueta C. e Pérez M., 2002).  

 Apenas 58,6% dos enfermeiros afirmaram que acompanham a família após a 

morte da criança. Rodrigo J. (1997) refere ser extremamente importante a criação de uma 
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distância saudável entre a família e o serviço de saúde para que esta se sinta acompanhada. 

Além disto, a American Academy of Pediatrics em 2000 citada por Clarke J. e Quin S. (2007) 

defende a necessidade do cuidado no luto como suporte no reajustamento e reestruturação 

da família e o Children´s Hospice International (1993) preconiza um acompanhamento no luto 

da família com uma duração mínima de 13 meses. Contudo, percebemos que existe ainda 

uma quebra entre os serviços de saúde e a família após a morte. Verificámos, também, que 

os enfermeiros que trabalham há mais anos na área de saúde infantil e pediátrica são 

aqueles que mais acompanham a família após a morte da criança. Talvez aqui poderemos 

pensar que existe uma maturidade lentamente adquirida ao longo dos anos que os permite 

realizar este acompanhamento. 

  Somente 76,3% dos respondentes fornece informação aos pais acerca dos grupos 

profissionais que os poderão ajudar no processo de luto. Mais uma vez nos parece que 

existe uma quebra na relação após a morte da criança. 

 

 Ainda relativamente ao princípio da beneficência, foi apresentado o caso de um 

lactente com 5 meses com malformações congénitas graves, atraso psicomotor e 

deterioração das funções vitais, sem tratamento curativo, com uma esperança de vida média 

de 7 meses. Pretendia-se verificar qual seria a opinião dos enfermeiros em caso de falência 

respiratória, avaliando o seu nível de conhecimentos éticos relativos à obstinação 

terapêutica. Constatámos que 63,9% afirmam que “o lactente não devia ser reanimado, apenas 

realizadas medidas de conforto” e 23,3% são a favor de que “deva ser pedida opinião à Comissão de 

Ética para a Saúde”. Dos respondentes, 9,0% não têm opinião. Pacheco S. (2004) diz-nos 

que a preocupação para encontrar um tratamento proporcionado deve estar sempre 

presente e que se deve suspender os meios mais sofisticados e invasivos quando a situação 

é irreversível. Além disto, é importante reconhecermos as nossas limitações na tomada de 

decisões e porque não recorrer às Comissões de Ética para obtermos uma opinião de 

acordo com o caso específico.  

 

 Tentámos também perceber quais os conhecimentos de bioética dos enfermeiros 

relativamente ao principio da beneficência no que concerne ao controlo dos sintomas, 

nomeadamente à dor de uma criança em fase terminal. Averiguámos que a maioria 

considera “a utilização de analgesia em doses terapêuticas suficientes para o alívio da dor, mesmo que à 

partida soubesse que os efeitos secundários seriam a depressão respiratória e o risco de morrer” (71,1%) e 

que “manteriam a analgesia mesmo que a criança não tivesse queixas” (56,3%). Contudo, 7,4% dos 
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enfermeiros “administraria apenas a analgesia prescrita se a criança se queixasse”. Todos os 

enfermeiros que responderam, consideram o tratamento da dor prioritário. De facto, é 

preconizado pelo IMPaCCT em 2007 que a dose de fármacos a administrar para alívio da 

dor seja a suficiente para que a criança e sua família consigam descansar sem acordar com 

dor ou para tomar a medicação e que a dose apropriada é aquela que efectivamente alivia a 

dor. Além disto, consideram que as doses adequadas de medicação devem ser 

administradas em intervalos regulares programados. 

 

 Também de acordo com o princípio da beneficência no que concerne à prestação 

de cuidados paliativos em pediatria, tentámos perceber qual a opinião dos enfermeiros. 

Constatámos, então, que 56,3 % dos enfermeiros consideram que os cuidados paliativos 

“deviam existir integrados em cada serviço hospitalar” contra 19,3% que defendem que “deviam 

integrar um serviço à parte”. Contudo, é quase unânime a opinião de que os cuidados paliativos 

“são necessários”, que “deviam englobar assistência extra-hospitalar e domiciliária” e que “não devem 

fazer parte de uma unidade de cuidados paliativos de adultos”. Para o IMPaCCT (2007) um dos 

princípios dos cuidados paliativos em pediatria é que estes possam ser fornecidos pelos 

cuidados terciários, em comunidade, centro de saúde e até mesmo em lares para crianças. 

Pretende-se que sejam prestados no local que a criança e família optarem. Para Maunder E. 

(2006), a oportunidade da criança e família receberem cuidados no seu meio traduz-se 

numa enorme diferença na qualidade de vida destes. 

 

 Ainda relativamente aos cuidados paliativos, analisámos qual a opinião dos 

enfermeiros acerca do inicio da prestação de cuidados paliativos. Constatámos que somente 

63,2% dos enfermeiros entende que “deve ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai 

intensificando à medida que se reconhece a impossibilidade de cura e que não termina no momento da morte, 

mas que permite continuidade no processo de luto” contra 16,2% que considera que “este processo deve 

terminar no momento da morte”. Contudo, 23,5% dos enfermeiros defendem que “deve ter inicio 

quando se reconhece que não há tratamento possível e terminar no momento da morte”. Várias são as 

recomendações no sentido de coexistirem cuidados paliativos com outros planos de 

tratamento, nomeadamente as provenientes da American Academy of Pediatrics em 2000 que 

defende um modelo integrado de cuidados paliativos pediátricos em que os componentes 

se oferecem no diagnóstico e continuam ao longo do curso da doença e do grupo 

IMPaCCT em 2007 que nos diz que os cuidados paliativos começam quando a doença é 

diagnosticada e continuam independentemente ou não da criança receber tratamento 
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dirigido à doença. Além disto, como já foi referido anteriormente, é preconizado que os 

cuidados continuem no processo de luto. 

 Apurámos que 39,0% dos respondentes considera que a prestação de cuidados 

paliativos “merece preparação técnico-científica específica”. De facto, vários estudos apontam para a 

necessidade e importância da formação dos profissionais de saúde nesta área. Percebemos 

também que são os enfermeiros que trabalham há menos anos na área de saúde infantil e 

pediátrica que mais assinalaram esta alínea. Este facto pode levar-nos a pensar que serão 

estes quem mais considera a importância da formação.  

  

 Tentámos averiguar qual o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros 

de acordo com o princípio da vulnerabilidade. Neste sentido, colocámos o caso de uma 

criança com 11 anos em fase terminal em que a única forma de diminuir a dor seria a 

sedação. Verificámos que 91,1% dos enfermeiros considera que “depois de explicar aos pais a 

necessidade dessa intervenção para alivio do sofrimento, sedaria a criança”, contra 10,3% que 

“respeitariam a decisão dos pais se eles decidissem não sedar”. Dos respondentes, 5,1% não tiveram 

opinião. 

  Quando se trata do alívio da dor, a dose de opiáceos apropriada é aquela que 

efectivamente alivia a dor (IMPaCCT, 2007). Além disto, é importante também ter em 

consideração que é essencial uma explicação, de acordo com a compreensão, acerca das 

intervenções a efectuar (Twycross R., 2003). 

 São os enfermeiros que trabalham há mais tempo na área de saúde infantil e 

pediátrica aqueles que mais assinalaram a alínea referente à sedação após a explicação aos 

pais dessa necessidade. Talvez este facto se deva a uma questão de maturação através das 

experiências e dos vários investimentos pessoais ao longo dos anos. 

 Ainda na mesma questão, percebemos que só uma minoria “exigia a presença dos 

pais junto da criança” (12,5%). De facto, a presença dos pais é algo que deve ser negociado. 

Consideramos que é importante para a criança e deve ser explicado esse facto aos pais. 

Contudo, pensamos que deve ser uma opção dos pais e nunca uma exigência e imposição 

dos enfermeiros. 

 Além disto, só 10,3% dos enfermeiros refere que “isolariam a criança em quarto 

fechado”. É concerteza importante permitir a privacidade, mas este facto não deve ser nunca 

confundido com isolamento. Nesta etapa de vida, a criança não pode ser abandonada, 

precisa de mais e mais acompanhamento. 



 92 

 A criança na etapa final de vida é duplamente vulnerável, pois, à vulnerabilidade 

que caracteriza o facto de ser criança junta-se a vulnerabilidade característica pelo facto de 

ser encontrar no fim de vida. Desta forma, o enfermeiro deve ter o dever e a 

responsabilidade perante os mais vulneráveis. Só assim, respeita o outro e permite a 

dignidade.   

  

3.1. Limitações do estudo 

 

 Temos consciência de que o estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente 

decorrentes do facto de ser um estudo descritivo-correlacional. O instrumento de colheita 

de dados foi por nós criado, sendo a variável dependente, relativa às questões da ética 

prática que permitem avaliar o nível de conhecimentos de bioética dos enfermeiros no fim 

de vida em pediatria, difícil de operacionalizar. Além disto, não existem estudos com os 

quais pudéssemos estabelecer comparações.  

 Também em termos metodológicos existiram algumas limitações. De certo 

poderíamos ter incluído outras variáveis no estudo para o enriquecer. 

 O facto de termos enviado os questionários por correio para alguns locais poderá 

também ter sido uma limitação, na medida em que nos impossibilitou de conhecer os 

factores situacionais a que os sujeitos estavam expostos, que poderão ter influenciado as 

respostas. 

 Contudo, apesar das limitações acreditamos que este estudo traz contributos 

importantes que provocam desafios éticos urgentes com vista à melhoria dos cuidados às 

crianças em fim de vida e suas famílias. 
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4 – CONCLUSÕES 

 

 A pediatria foi uma das áreas que mais sentiu os progressos científicos. Se por um 

lado houve redução da mortalidade infantil, por outro surgiu em maior número doenças 

cuja prevenção e cura não é possível. Neste sentido, torna-se imperativo questionar e 

reflectir acerca do acompanhamento que os enfermeiros dão às crianças no fim de vida e às 

suas famílias. 

 No fim de vida, são colocadas imensas questões éticas específicas, para as quais a 

resposta exige uma formação ética dos profissionais. Só assim, o agir permitirá dar 

dignidade a este tempo de viver. 

 Percebemos, contudo, que as escolas de enfermagem só recentemente abordam as 

questões da ética e da bioética e ainda pouco se preocupam com as questões da ética no 

fim de vida. Talvez, por isso, a maioria dos enfermeiros que responderam ao questionário 

refere que a escola não os dotou de competências nesta área. 

 Além disto, constatámos também que as instituições pouco promovem e 

dinamizam reflexões éticas sobre o fim de vida em pediatria e os enfermeiros entendem 

que quase não há preocupação com esta temática. 

 Por outro lado, os enfermeiros referem ter “algum” ou “muito” interesse em 

reflectir sobre temas relacionados com ética no fim de vida em pediatria. Contudo, pouco 

frequentam formações sobre esta temática. Será por não existirem?  

 A maioria dos enfermeiros considera que os conhecimentos que têm sobre a 

temática da ética no fim de vida em pediatria se devem ao esforço pessoal e à experiência 

profissional e que os seus conhecimentos são insuficientes para intervirem adequadamente. 

Uma grande percentagem dos respondentes refere necessidade de apoio pelo facto 

de acompanharem crianças em fim de vida e suas famílias, mas este apoio por parte das 

instituições quase não existe. 

 Quando colocadas questões da ética prática relacionadas com os princípios éticos 

da autonomia, beneficência, não maleficência e vulnerabilidade, percebemos algumas 

lacunas. Este facto, conduziu-nos a pensar que o nível de conhecimentos de bioética dos 
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enfermeiros que trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida, não é o desejável para 

que o acompanhamento das crianças e famílias seja revestido da dignidade merecida. 

Apesar dos enfermeiros a trabalharem há mais de 5 anos na área de saúde infantil e 

pediátrica considerarem que os seus conhecimentos sobre a adequada intervenção no fim 

de vida em pediatria são maiores, percebemos com a análise das respostas às questões da 

ética prática que a experiência profissional na área não é um factor decisivo para o nível de 

conhecimentos de bioética dos enfermeiros, relativos ao fim de vida. 

  

Que factores então considerar para que o nível de conhecimentos de bioética, dos 

enfermeiros que trabalham em pediatria, relativos ao fim de vida seja maior?  

 Primeiro, consideramos que, apesar de cada enfermeiro ter uma sensibilidade 

própria para as questões éticas, cabe a cada um a responsabilidade de uma formação 

pessoal continua em bioética para o exercício profissional.  

 Depois, pensamos que as escolas de enfermagem não poderão omitir ou descurar o 

ensino da ética e da bioética. Além disso, terão de arranjar novas estratégias no ensino que 

motivem os alunos e impulsionem raciocínio ético. Talvez seja exigível um ensino que 

permita a clarificação e reflexão dos valores. Se porventura é importante fundamentar e 

discutir conceitos e teorias, será essencial também a discussão e reflexão das questões éticas 

com casos práticos tanto nas várias disciplinas, como nos ensinos clínicos. 

 Além das escolas, as instituições têm o dever de promover formações e dinamizar 

reflexões éticas nos contextos quotidianos dos profissionais. Porque não elaborar um 

programa de formação para enfermeiros que trabalham na área de saúde infantil e 

pediátrica acerca do fim de vida? Porque não melhorar o acesso à evidência científica? 

Contudo, se os enfermeiros estão despertos para a importância da reflexão ética, poderão 

ser eles a tomar a iniciativa dentro das instituições para que se discutam as práticas relativas 

ao fim de vida em pediatria e, desta forma, contribuir para o melhor acompanhamento das 

crianças e suas famílias.  

 É também desejável que as instituições forneçam apoio aos enfermeiros que 

cuidam destas crianças e famílias de forma a prevenir sentimentos de falha e desespero e o 

burnout. Porque não criar um programa de suporte ético e emocional para enfermeiros 

dentro das instituições? 

 Estes são alguns dos desafios éticos que este estudo nos deixou. Serão desafios para 

os enfermeiros, escolas de enfermagem e instituições de saúde que cuidam de crianças e 

famílias.  
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 A finalidade última é promover a melhoria dos cuidados às crianças em fim de vida 

e suas famílias para que esta etapa seja vivida o mais dignamente possível. 

 O grande desafio é cuidar dignamente as nossas crianças e famílias no tempo de 

viver e no tempo de morrer! 
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ANEXO I – Autorizações para a colheita de dados 
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ANEXO II – Instrumento de colheita de dados antes do pré-teste 



  

 

Caro Enfermeiro (a),   

 

Venho por este meio solicitar a participação num estudo, efectuado no âmbito 

da tese do Mestrado em Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

A partir da análise do questionário pretendo identificar os desafios éticos no fim 

de vida em Pediatria.  

 Este questionário é anónimo e confidencial, logo, a sua identificação não é 

pretendida. Não há respostas certas ou erradas o que se pretende é que traduzam a 

sua realidade. 

 Agradeço a atenção e interesse demonstrado na certeza de que assim 

estaremos todos a contribuir para a melhoria dos cuidados que prestamos. 

 

 

 

                                                                                      Com os melhores cumprimentos, 

                                                                    

                                                                   ____________________________________ 

                                                                    (Sara Raposo Seabra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

  ASSINALE COM UM CIRCULO A LETRA QUE CORRESPONDE À OPÇÃO 

SELECCIONADA 

 TENHA EM ATENÇÃO A POSSIBILIDADE DE SELECCIONAR APENAS UMA 

OPÇÃO OU VÁRIAS 

 LEI ATENTAMENTE TODAS AS OPÇÕES ANTES DE EFECTUAR A SELECÇÃO 



  

 

 

Grupo I – Social  

 

1. Idade ___________ 

 

2. Sexo     a) Masculino                    b) Feminino 

 

Grupo II – Profissional  

 

3. Nome do Hospital ___________________ 

 

4. Serviço ____________________________ 

 

5. Há quantos anos exerce a profissão? 

 a) < 2anos 

 b) 3-5 anos 

 c) 6-10 anos 

 d) 11-15 anos 

 e) >15 anos 

 

6. Categoria profissional: 

 a) Enfermeiro  

 b) Enfermeiro graduado 

 c) Enfermeiro especialista de outra área 

 d) Enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica 

 e) Enfermeiro chefe 

   

7. Há quantos anos trabalha na área de Saúde Infantil e Pediátrica? 

 a) < 2anos 

 b) 3-5 anos 

 c) 6-10 anos 

 d) 11-15 anos 

 e) >15 anos 

 



  

8. No curso geral de Enfermagem foram abordados temas relacionados com o 

fim de vida em Pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

9. Considera que a escola o dotou de competências necessárias para lidar com o 

fim de vida em pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

10. Na instituição onde trabalha já foram promovidas formações sobre o fim de 

vida em Pediatria?  

 a) Não 

 b) Sim 

  

11. Considera que existe preocupação por parte da instituição onde trabalha 

para esta temática? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

12. No seu serviço foram promovidas reflexões sobre o fim de vida em 

Pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

13.Tem algum tipo de apoio por parte da instituição onde trabalha pelo facto de 

acompanhar crianças no fim de vida e suas familias? 

 a) Não 

 b) Sim                              Qual?____________________________________ 

 

14. Se respondeu não na pergunta anterior diga se sente necessidade de algum 

tipo de apoio? 

 a) Não 

 b) Sim                              Qual? ____________________________________ 

 

 



  

Grupo III – Cultural    

 

15. Já frequentou cursos/congressos sobre ética? 

 a) Não 

 b) Sim 

  b)1. até 1 dia 

  b)2. até 30h 

  b)3. +30h 

 

16. Já frequentou cursos/congressos que abordassem o tema da ética no fim de 

vida em Pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

  b)1. até 1 dia 

  b)2. até 30h 

  b)3. +30h 

 

17. Tem interesse na reflexão sobre temas relacionados com a ética no fim de 

vida em Pediatria?  

 a) Nenhum 

 b) Algum 

 c) Muito 

 

18. Actividades lúdicas preferidas: (ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 a) Televisão/Cinema 

 b) Teatro 

 c) Música 

 d) Artes plásticas 

 e) Leitura  

 f) Desporto 

 

19. Há quanto tempo terminou de ler o seu último livro? 

 a) 24horas 

 b) 1 semana 

 c) 1 mês 

 d) >6 meses 



  

 

20. Indique a classificação de livros que se segue por grau de preferência: 

(IDENTIFIQUE COMO 1º O MAIS PREFERIDO E 5º O MENOS PREFERIDO)  

 a) romance  _____ 

 b) aventura _____ 

 c) ficção _____ 

 d) ética_____ 

 e) técnico-cientifico ______ 

 

21. Considera-se uma pessoa feliz? 

 (ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA – MÁXIMO 2 OPÇÕES) 

 a) Não 

 b) Sim 

 c) Sim, em alguns momentos 

 d) O homem nunca pode ser feliz 

 e) O homem nunca pode ser infeliz 

 

22. Considera que os conhecimentos que tem sobre a temática da ética no fim 

de vida em Pediatria se devem em grande parte:  

 a) Esforço pessoal 

 b) Escola 

 c) Instituição onde trabalha 

 d) Exercício profissional 

 e) Experiência pessoal 

 

23. Considera que os seus conhecimentos sobre a adequada intervenção no fim 

de vida em Pediatria são: 

 a) Inexistentes 

 b) Insuficientes 

 c) Suficientes 

 d) Bons 

 e) Muito Bons 

  

 

 

 

 



  

 

Grupo IV   

 

AUTONOMIA – DIREITO À VERDADE  

(ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

     

24. A informação acerca de que a criança se encontra em fim de vida: 

 a) Não deve ser transmitida 

 b) Deve ser transmitida aos pais/tutores de acordo com o seu querer e 

situação emocional 

 c) Deve ser transmitida aos pais/tutores e à criança de acordo com o seu 

querer e situação emocional 

 d) Deve ser transmitida aos pais/tutores de acordo com o seu querer e 

situação emocional e à criança se os pais o consentirem 

 e) É obrigatório transmiti-la sempre, em quaisquer circunstâncias 

 

 

AUTONOMIA – TOMADA DE DECISÕES 

 (ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

     

25. As decisões a tomar na etapa final de vida de uma criança: 

 a) São da inteira responsabilidade do médico 

 b) Devem ser discutidas entre a equipa de profissionais de saúde 

 c) Devem ser discutidas entre a equipa e com os pais/representantes 

 d) Devem ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e a criança 

se > de 5 anos 

 e) Devem ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e a criança 

se >10anos 

 

26. Adolescente com 14 anos com distrofia muscular que já teve 2 paragens 

cardio-respiratórias após exacerbação do quadro respiratório tendo sido 

necessário reanimar e pemanecer com ventilação mecânica durante alguns dias. 

Neste momento apresenta a firme convicção de não querer ser novamente 

reanimado em caso de paragem cardio-respiratória pois isso impede-o de fazer a 

única coisa que dá sentido à sua vida que é interagir com os pais e amigos. Os 

pais, contra a opinião do filho, querem que tudo se faça.   



  

 

 a) Considerando o adolescente como competente devemos respeitar a sua 

opinião em caso de paragem cardio-respiratória 

 b) Devemos respeitar a opinião dos pais 

 c) Devemos investir na relação de ajuda profissional de saúde-doente, 

reforçando a informação ao adolescente de que é uma situação temporária, 

garantindo-lhe que não vai sofrer e que vai receber todos os cuidados para 

uma vida digna 

 d) a)+c) 

 e) b)+c) 

 

 NÃO MALEFICÊNCIA – MEIOS DESPROPORCIONADOS DE TRATAMENTO  

(ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

 

27. Imagine uma criança com fibrose quística numa etapa final de vida com 

antibioticoterapia intensiva e alimentação parentérica. Considera adequado: 

 a) Manter esta terapia até se verificar a morte 

 b) Diminuir a intensidade terapêutica, mantendo a alimentação parentérica 

 c) Suspender a terapia intensiva, iniciar analgesia fixa e promover medidas 

para diminuir a ansiedade e o desconforto 

 d) Administrar um medicamento em dose letal para abreviar o tempo de 

sofrimento 

 e) Intensificar tratamento se houver agravamento clinico 

 

 

BENEFICÊNCIA – RELAÇÃO DE AJUDA COM A CRIANÇA E FAMILIA 

 (ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

 

28. Perante uma criança em fim de vida e sua família: (ASSINALE COM X SE SIM 

(S) OU NÃO (N)) 

  

 

 

S 

 

N 

a)Encaminha para o médico o esclarecimento da situação   

b)A situação é esclarecida pela equipa multidisciplinar   

c)Incute à criança a esperança de que se vai salvar   

d)Encoraja a expressão de sentimentos da criança e pais   



  

e)Demonstra disponibilidade para “estar” e que tudo será feito para o alivio 

do sofrimento 

  

f)Evita ir ao quarto   

g)Incentiva a participação da família nos cuidados a prestar a criança em 

fim de vida 

  

h)Permite tempo, espaço e privacidade para a criança e família antes e 

após a morte 

  

i)Conversa com a família acerca dos rituais que tem com a morte    

j)Ajuda a família a reconhecer os seus recursos e capacidades para o 

processo de luto 

  

k)Acompanha a família após a morte da criança   

l)Fornece informação aos pais acerca dos grupos de apoio e profissionais 

que os poderão ajudar no processo de luto 

  

 

 

BENEFICÊNCIA – OBSTINAÇÃO TERAPÊUTICA 

(ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

  

29. Uma lactente com 5 meses apresenta malformações congénitas graves, com 

atraso psicomotor e deterioração das funções vitais, sem tratamento curativo. 

Esperança de vida até aos 9 meses. Em caso de falência respiratória considera 

que: 

 a) Deve ser ventilado e reanimado e permanecer na UCI 

 b) Deve ser ventilado e reanimado mas permanecer na enfermaria geral 

 c) Não deve ser reanimado, apenas realizadas medidas de conforto 

 d) Deve ser pedida opinião à Comissão de Ética para a Saúde 

 e) Sem opinião 

 

 

BENEFICÊNCIA – CONTROLO DOS SINTOMAS 

(ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA – MÁXIMO 3 OPÇÕES) 

 

30. Numa criança de 8 anos com leucemia linfoblástica aguda em fase terminal, 

com dor. Utilizaria:  



  

 a) Analgesia em doses terapêuticas suficientes para alívio da dor, mesmo 

que à partida soubesse que os efeitos secundários seriam a depressão 

respiratória e risco de morrer 

 b) Analgesia em sub-doses terapêuticas insuficientes para o alívio da dor 

mas que não iriam provocar efeitos secundários como a depressão respiratória 

 c) Administraria somente a analgesia prescrita se a criança se queixasse 

 d) Manteria a analgesia mesmo que a criança não tivesse queixas  

 e) O tratamento da dor não é prioritário 

 

 

BENEFICÊNCIA - CUIDADOS PALIATIVOS 

(ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

   

31) Considera que os cuidados paliativos em Pediatria  

 a) Não são necessários 

 b) Deviam existir integrados em cada serviço hospitalar 

 c) Deviam integrar um serviço à parte 

 d) Deviam englobar assistência extra-hospitalar e domiciliária 

 e) Deviam fazer parte de uma unidade de cuidados paliativos geral (adultos) 

 

32) A prestação de cuidados paliativos deve: 

 a) Ter início quando se reconhece que não há tratamento possível e terminar 

no momento da morte 

 b) Ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai intensificando à 

medida que se reconhece a impossibilidade de cura e que termina no momento 

da morte   

 c) Ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai intensificando à 

medida que se reconhece a impossibilidade de cura e que não termina no 

momento da morte, mas que permite continuidade no processo de luto 

 d) Não faz parte da actividade hospitalar 

 e) Merece preparação técnico-científica específica 

   

 

 

 

 

  



  

 

VULNERABILIDADE 

(ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 

33. Criança de 11 anos em fase terminal em que a única forma de diminuir a dor, 

seria a sedação: 

 a) Respeitaria a decisão dos pais se eles decidissem não sedar 

b) Sedaria a criança contra a intenção dos pais de não sedar, explicando-

lhes a necessidade dessa intervenção para alívio do seu sofrimento 

 c) Exigir a presença dos pais junto da criança 

 d) Isolar a criança em quarto fechado 

 e) Sem opinião 

 

                 

          Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – Instrumento de colheita de dados final 



  

 
Caro Enfermeiro (a),   

  

Venho por este meio solicitar a participação num estudo, efectuado no âmbito da 

tese do Mestrado em Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Deixo 

ao seu critério a decisão de participar ou não neste trabalho de investigação. 

A partir da análise do questionário pretendo identificar os desafios éticos 

relacionados com o fim de vida em Pediatria.  

 Este questionário é anónimo e confidencial, logo, a sua identificação não é 

pretendida. Não há respostas certas ou erradas o que se pretende é que traduzam a sua 

realidade. 

 Agradeço a atenção e interesse demonstrado na certeza de que assim estaremos 

todos a contribuir para a melhoria dos cuidados que prestamos. 

 

 

 

                                                                                      Com os melhores cumprimentos, 

                                                                    

                                                                   ____________________________________ 

                                                                    (Sara Raposo Seabra) 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

  ASSINALE COM UM CIRCULO A LETRA QUE CORRESPONDE À 

OPÇÃO SELECCIONADA 

 TENHA EM ATENÇÃO A POSSIBILIDADE DE SELECCIONAR 

APENAS UMA OPÇÃO OU VÁRIAS 

 LEIA ATENTAMENTE TODAS AS OPÇÕES ANTES DE EFECTUAR A 

SELECÇÃO 

 



  

GRUPO I – Social  

 

1. Idade ___________ 

 

2. Sexo     a) Masculino                    b) Feminino 

 

GRUPO II – Profissional  

 

3. Nome do Hospital ___________________ 

 

4. Serviço ____________________________ 

 

5. Há quantos anos exerce a profissão? 

 a) ≤ 2anos 

 b) 3-5 anos 

 c) 6-10 anos 

 d) 11-15 anos 

 e) >15 anos 

 

6. Categoria profissional: 

 a) Enfermeiro  

 b) Enfermeiro graduado 

 c) Enfermeiro especialista de outra área 

 d) Enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica 

 e) Enfermeiro chefe 

   

7. Há quantos anos trabalha na área de Saúde Infantil e Pediátrica? 

 a) ≤ 2anos 

 b) 3-5 anos 

 c) 6-10 anos 

 d) 11-15 anos 

 e) >15 anos 

 



  

8. No curso geral de Enfermagem foram abordados temas relacionados com o fim 

de vida em Pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

9. Considera que a escola o dotou de competências necessárias para lidar com o fim 

de vida em pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim    b)1. Durante o curso base 

     b)2. Durante a especialidade 

     b)3. Durante a pós-graduação 

     b)4. Durante o mestrado   

     b)5. Durante outro curso _____________________  

 

10. Na instituição onde trabalha já foram promovidas formações sobre o fim de vida 

em Pediatria?  

 a) Não 

 b) Sim 

  

11. Considera que existe preocupação por parte da instituição onde trabalha para 

esta temática? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

12. No seu serviço foram promovidas reflexões sobre o fim de vida em Pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

 

13.Tem algum tipo de apoio por parte da instituição onde trabalha pelo facto de 

acompanhar crianças no fim de vida e suas familias? 

 a) Não 

 b) Sim                              Qual?______________________________________ 

 



  

14. Se respondeu não na pergunta anterior diga se sente necessidade de algum tipo 

de apoio? 

 a) Não 

 b) Sim                              Qual? ____________________________________ 

 

 

GRUPO III – Cultural    

 

15. Já frequentou cursos/congressos sobre ética? 

 a) Não 

 b) Sim 

  b)1. até 1 dia 

  b)2. até 30h 

  b)3. +30h 

 

16. Já frequentou cursos/congressos que abordassem o tema da ética no fim de vida 

em Pediatria? 

 a) Não 

 b) Sim 

  b)1. até 1 dia 

  b)2. até 30h 

  b)3. +30h 

 

17. Tem interesse na reflexão sobre temas relacionados com a ética no fim de vida 

em Pediatria?  

 a) Nenhum 

 b) Algum 

 c) Muito 

 

18. Actividades lúdicas preferidas: (ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 a) Televisão/Cinema 

 b) Teatro 

 c) Música 

 d) Artes plásticas 



  

 e) Leitura  

 f) Desporto 

 

19. Há quanto tempo terminou de ler o seu último livro? 

 a) 24horas 

 b) – de 1 semana 

 c) – de 1 mês 

 d) 1-6 meses 

 e) >6 meses 

 

20. Indique a classificação de livros que se segue por grau de preferência: 

(IDENTIFIQUE COMO 1º O MAIS PREFERIDO E 5º O MENOS PREFERIDO)  

 a) romance  _____ 

 b) aventura _____ 

 c) ficção _____ 

 d) ética_____ 

 e) técnico-cientifico ______ 

 

21. Considera-se uma pessoa feliz? 

 (ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA – MÁXIMO 2 OPÇÕES) 

 a) Não 

 b) Sim 

 c) Sim, em alguns momentos 

 d) O homem nunca pode ser feliz 

 e) O homem nunca pode ser infeliz 

 

22. Considera que os conhecimentos que tem sobre a temática da ética no fim de 

vida em Pediatria se devem em grande parte: 

 (ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 a) Esforço pessoal 

 b) Escola 

 c) Instituição onde trabalha 

 d) Exercício profissional 

 e) Experiência pessoal 



  

23. Considera que os seus conhecimentos sobre a adequada intervenção no fim de 

vida em Pediatria são: 

 a) Inexistentes 

 b) Insuficientes 

 c) Suficientes 

 d) Bons 

 e) Muito Bons 

  

GRUPO IV   

AUTONOMIA – DIREITO À VERDADE  

(ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

     

24. A informação acerca de que a criança se encontra em fim de vida: 

 a) Não deve ser transmitida 

 b) Deve ser transmitida aos pais/tutores de acordo com o seu querer e situação 

emocional 

 c) Deve ser transmitida aos pais/tutores e à criança de acordo com o seu querer e 

situação emocional 

 d) Deve ser transmitida aos pais/tutores de acordo com o seu querer e situação 

emocional e à criança se os pais o consentirem 

 e) É obrigatório transmiti-la sempre, em quaisquer circunstâncias 

 

AUTONOMIA – TOMADA DE DECISÕES 

 (ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

     

25. As decisões a tomar na etapa final de vida de uma criança: 

 a) São da inteira responsabilidade do médico 

 b) Devem ser discutidas entre a equipa de profissionais de saúde 

 c) Devem ser discutidas entre a equipa e com os pais/representantes 

 d) Devem ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e à criança se > de 

5 anos  

 e) Devem ser discutidas entre a equipa, os pais/representantes e à criança se 

>10anos 



  

26. Adolescente com 14 anos com distrofia muscular que já teve 2 paragens cardio-

respiratórias após exacerbação do quadro respiratório tendo sido necessário 

reanimar e pemanecer com ventilação mecânica durante alguns dias. Neste 

momento apresenta a firme convicção de não querer ser novamente reanimado em 

caso de paragem cardio-respiratória, pois isso não lhe devolve a única coisa que dá 

sentido à sua vida que é interagir com os pais e amigos. Os pais, contra a opinião 

do filho, querem que tudo se faça.   

 a) Considerando o adolescente como competente devemos respeitar a sua 

opinião em caso de paragem cardio-respiratória 

 b) Devemos respeitar a opinião dos pais 

 c) Devemos investir na relação de ajuda profissional de saúde-doente, reforçando 

a informação ao adolescente de que a ventilação mecânica é uma situação 

temporária, garantindo-lhe que não vai sofrer e que vai receber todos os cuidados 

para uma vida digna 

 d) a)+c) 

 e) b)+c) 

 

 NÃO MALEFICÊNCIA - MEIOS DESPROPORCIONADOS TRATAMENTO  

(ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

 

27. Imagine uma criança com fibrose quística numa etapa final de vida com 

antibioticoterapia intensiva e alimentação parentérica. Considera adequado: 

 a) Manter esta terapia até se verificar a morte 

 b) Diminuir a intensidade terapêutica, mantendo a alimentação parentérica 

 c) Suspender a terapia intensiva, iniciar analgesia fixa e promover medidas para 

diminuir a ansiedade e o desconforto 

 d) Administrar um medicamento em dose letal para abreviar o tempo de 

sofrimento 

 e) Intensificar tratamento se houver agravamento clínico 

 

 

 

 

 



  

BENEFICÊNCIA – RELAÇÃO DE AJUDA COM A CRIANÇA E FAMILIA 

 

28. Perante uma criança em fim de vida e sua família: (ASSINALE COM X SE SIM 

(S) OU NÃO (N)) 

  

 

 

S 

 

N 

a)Encaminha para o médico o esclarecimento da situação   

b)A situação é esclarecida pela equipa multidisciplinar   

c)Incute à criança a esperança de que se vai salvar   

d)Encoraja a expressão de sentimentos da criança e pais   

e)Demonstra disponibilidade para “estar” e que tudo será feito para o alivio do 

sofrimento 

  

f)Evita ir ao quarto   

g)Incentiva a participação da família nos cuidados a prestar a criança em fim de 

vida 

  

h)Permite tempo, espaço e privacidade para a criança e família antes e após a 

morte 

  

i)Conversa com a família acerca dos rituais que tem com a morte    

j)Ajuda a família a reconhecer os seus recursos e capacidades para o processo 

de luto 

  

k)Acompanha a família após a morte da criança   

l)Fornece informação aos pais acerca dos grupos de apoio e profissionais que 

os poderão ajudar no processo de luto 

  

 

 

BENEFICÊNCIA – OBSTINAÇÃO TERAPÊUTICA 

(ASSINALE APENAS A RESPOSTA QUE CONSIDERA MAIS ADEQUADA) 

  

29. Uma lactente com 5 meses apresenta malformações congénitas graves, com 

atraso psicomotor e deterioração das funções vitais, sem tratamento curativo. 

Esperança de vida até aos 7 meses. Em caso de falência respiratória considera que: 

 a) Deve ser ventilado e reanimado e permanecer na UCI 

 b) Deve ser ventilado e reanimado mas permanecer na enfermaria geral 

 c) Não deve ser reanimado, apenas realizadas medidas de conforto 



  

 d) Deve ser pedida opinião à Comissão de Ética para a Saúde 

 e) Sem opinião 

 

BENEFICÊNCIA – CONTROLO DOS SINTOMAS 

(ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA – MÁXIMO 3 OPÇÕES) 

 

30. Numa criança de 8 anos com leucemia linfoblástica aguda em fase terminal, 

com dor, utilizaria:  

 a) Analgesia em doses terapêuticas suficientes para alívio da dor, mesmo que à 

partida soubesse que os efeitos secundários seriam a depressão respiratória e risco 

de morrer 

 b) Analgesia em sub-doses terapêuticas insuficientes para o alívio da dor mas que 

não iriam provocar efeitos secundários como a depressão respiratória 

 c) Administraria somente a analgesia prescrita se a criança se queixasse 

 d) Manteria a analgesia mesmo que a criança não tivesse queixas  

 e) O tratamento da dor não é prioritário 

 

BENEFICÊNCIA - CUIDADOS PALIATIVOS 

(ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

   

31) Considera que os cuidados paliativos em Pediatria  

 a) Não são necessários 

 b) Deviam existir integrados em cada serviço hospitalar 

 c) Deviam integrar um serviço à parte 

 d) Deviam englobar assistência extra-hospitalar e domiciliária 

 e) Deviam fazer parte de uma unidade de cuidados paliativos geral (adultos) 

 

32) A prestação de cuidados paliativos: 

 a) Deve ter início quando se reconhece que não há tratamento possível e 

terminar no momento da morte 

 b) Deve ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai intensificando 

à medida que se reconhece a impossibilidade de cura e que termina no momento da 

morte    



  

 c) Deve ser um processo contínuo desde o diagnóstico que se vai intensificando 

à medida que se reconhece a impossibilidade de cura e que não termina no momento 

da morte, mas que permite continuidade no processo de luto 

 d) Não faz parte da actividade hospitalar 

 e) Merece preparação técnico-científica específica 

   

 

VULNERABILIDADE 

(ADMITE-SE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 

33. Criança de 11 anos em fase terminal em que a única forma de diminuir a dor 

seria a sedação: 

 a) Respeitaria a decisão dos pais se eles decidissem não sedar 

b) Depois de explicar aos pais a necessidade dessa intervenção para alívio do seu 

sofrimento, sedaria a criança  

 c) Exigiria a presença dos pais junto da criança 

 d) Isolaria a criança em quarto fechado 

 e) Sem opinião 

 

                 

          Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 




