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Resumo 

 

 

Introdução: O aparecimento da doença oncológica, incurável e progressiva é vivido pelo 

doente de uma forma única e singular, o que leva ao aparecimento de necessidades tão 

específicas, quanto singular é cada pessoa. A pessoa com cancro em fase avançada da 

doença, apresenta múltiplas necessidades, quer a nível físico, psicológico, quer a nível social 

e espiritual.  

Actualmente, por falta de estruturas adequadas, estes doentes passam por longas estadias 

em hospitais de agudos, que não estão, muitas vezes, preparados para proporcionar 

cuidados aferidos a este tipo de doentes.  

 

Objectivos: Reflectir sobre esta realidade, levou-nos a estudar esta temática, com o 

objectivo de identificar e descrever as necessidades da pessoa com doença oncológica, 

incurável e progressiva, internada num serviço de cirurgia e, também, identificar quais as 

áreas de intervenção de enfermagem, que podem melhorar o quotidiano dessas pessoas.  

 

Metodologia: Este estudo apresenta um cariz exploratório e descritivo, com base no 

paradigma qualitativo. A recolha de dados foi efectuada através de uma entrevista, aplicada 

a 13 pessoas com doença oncológica, incurável e progressiva, internadas num serviço de 

cirurgia, de um hospital central do distrito do Porto. A informação recolhida foi analisada, 

com recurso à análise de conteúdo. 

 

Principais Conclusões: Após a transcrição e a leitura flutuante das entrevistas, 

identificamos como temas principais que emergiram do material em análise: o sentimento 

de impotência face à sua situação de vida/saúde, a desvalorização da dignidade, a perda da 

esperança - desesperança e as últimas disposições dos participantes. 

Nesta investigação, concluímos que as necessidades dos doentes não são estáticas, antes 

relacionam-se mutuamente, pois umas necessidades conduzem a outras, umas influenciam 

as outras. Algumas servem para influenciar o aparecimento de outras, enquanto que, outras 

impedem que outras se instalem. Concluímos, ainda, que tão importante como as 

necessidades, são os sentimentos negativos que elas despertam nestas pessoas. Ficou 

também claro, que as necessidades são inúmeras e variam de dia para dia, daí ser 



 

importante identificá-las continuamente, pois as necessidades de hoje poderão não ser as de 

amanhã.  

Como intervenções dos enfermeiros, que melhoram o seu dia-a-dia, os participantes 

verbalizam a administração de terapêutica para alivio de sintomas, a promoção do conforto 

físico e do bem-estar, a presença e escuta efectiva, a disponibilidade, a celeridade com que 

são atendidos quando requisitam o seu apoio, a explicitação dos procedimentos antes de 

dar inicio aos cuidados, escutar os medos e anseios e tirar dúvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

Introduction: The appearance of an oncological, untreatable and degenerative disease is 

lived by each patient in a unique and singular manner, which leads to the manifestation of 

specific needs, according to each individual. The person with terminal cancer presents 

multiple needs on several levels: physical, psychological, social and spiritual. 

Nowadays, by the lack of suitable structures, these patients endure long stays in non- 

palliative care units, which are not geared up to take good care of them. 

 

Objectives: Reflecting about this reality, led us to study this question of the needs of the 

dying person, admitted in a surgical service, as well as to finding out which nursing 

interventions improve the living of these patients. This qualitative study intends to be 

descriptive and exploratory.   

 

Methodology: The used method consists in a non-structured interview made to thirteen 

dying patients, admitted in a surgical service in a Hospital of Oporto. It was made an 

interpretative analysis from the data collected.  

 

Results and Conclusions: Results and Conclusions: After transcripting and reading the 

interviews we gathered the following key-themes: the feeling of helplessness through 

life/health, hopelessness, dignity, and the last engagements of the patients. 

We have come to the conclusion that the needs of the patients are not static, on the 

contrary, they connect in numerous ways, since some needs lead to others, other influence 

the incoming of another and some needs, when attended prevent others to emerge.  

Therefore we consider that we must be as concerned with the negative feelings that are 

developed by the patients as with their needs.  It became clear that their needs are endless 

and change every day, therefore it is very important to identify them continually, since their 

needs of today may not be the same tomorrow.  

The nursing interventions rmencioned by the patients as being able to improve their living 

were: the administration of medicines to relieve the symptoms, the provision of physical 

confort and well-being; the uncondicional presence and listening; the devotion; the 

quickness of the interventions as they call for suport; the explanation of all the proceedings 



 

before the beginning of their actions, the listening to their fears and anxieties, and the 

clarification of their doubts.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O sofrimento e a morte fazem parte dos últimos tabus da nossa sociedade, direccionada 

para a busca de uma vida de prazer e de bem-estar (Neto et al., 2004). O progresso 

tecnológico, surgido no decorrer do último século, influenciou os cuidados de saúde, de tal 

modo, que estes passaram a direccionar-se, quase exclusivamente, para a cura e para o 

incremento da longevidade. Este avanço, fez brotar um sentimento de fracasso da 

medicina, perante a incurabilidade e a morte, e afastou-nos do sofrimento e das 

necessidades dos que sofrem de doença incurável (Barbosa e Neto, 2005). 

 

Para Gonçalves (2009), curar ou prolongar a vida são os objectivos da Medicina moderna, e 

quando não é possível atingir esses objectivos, os serviços de saúde ficam desarmados e 

tendem a ignorar a situação, continuando a tratar obstinadamente os doentes com os 

mesmos métodos, como se fosse possível, ainda, impedir a progressão da doença. Em 

Portugal, morrem cerca de 100000 pessoas por ano, sendo que a maioria delas passa por 

uma fase em que os tratamentos, que têm como finalidade curar ou prolongar a vida, não 

são adequados para responder aos seus problemas (Gonçalves, 2009). 

 

O hospital, que hoje vemos, apetrechado com uma tecnologia altamente sofisticada, 

estruturou-se para tratar activamente, mas quando tal não é possível, e a doença encaminha 

a pessoa para a morte, este raramente está preparado para cuidar do seu sofrimento. E o 

centro de saúde, especialmente dedicado à promoção da saúde e à prevenção da doença, 

apresenta, também, dificuldade em responder às necessidades complexas destes doentes. 

Efectivamente, a fase final de vida continua a ser vista, em muitos serviços de saúde, como 

perturbadora e difícil de lidar, sendo primordial colmatar esta dificuldade (PNCP-DGS, 

2004). 

 

O envelhecimento da população, o aumento da incidência de cancro e a emergência da 

SIDA, tornam os doentes que carecem de cuidados paliativos um problema com grande 

impacto social e de importância cada vez maior, em termos de Saúde Pública (PNCP-DGS, 

2004). A complexidade do sofrimento e a sua combinação com os factores físicos, 

psicológicos e existenciais da fase final de vida, obrigam a que a sua abordagem seja 
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multidisciplinar, abrangendo, para além da família do doente, profissionais de saúde com 

formação e treino diferenciado, voluntários preparados e a própria comunidade onde se 

insere o doente (PNCP-DGS, 2004). Os cuidados paliativos são a resposta adequada para, 

de forma activa, controlarem os seus problemas físicos, os aspectos psicológicos, sociais e 

espirituais, procurando melhorar a sua qualidade de vida, tanto quanto possível (Gonçalves, 

2009). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2002): “os cuidados paliativos são definidos como 

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

problemas decorrentes de uma doença incurável e com prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do 

sofrimento, com recurso à identificação precoce e tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, como a 

dor, mas também psicossociais e espirituais”. Estes doentes, e as suas famílias, apresentam uma 

multiplicidade e complexidade de necessidades que determinam, por um lado, uma 

abordagem holística do sofrimento e, por outro, uma intervenção multidisciplinar (Neto et 

al., 2004). O aparecimento de uma doença incurável é vivido pelo doente, e sua família, de 

uma forma única e singular, o que leva ao aparecimento de necessidades tão específicas, 

quanto singular é cada pessoa. Isto requer, também, cuidados correspondentes, que vão de 

encontro às necessidades de cada doente individualmente. 

 

Os cuidados paliativos são uma necessidade em termos de saúde pública, e um imperativo 

ético que promove os direitos fundamentais (PNCP-DGS, 2004). De acordo com o 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (11/CNECV/1995) “a prestação de 

cuidados de saúde no período final da vida, reveste-se de um exemplar carácter ético”. 

 

Para estes doentes, espera-se uma resposta rápida e humanizada, que não se direccione para 

a procura da cura, mas sim para a promoção do conforto e para a redução do sofrimento. 

No entanto, a pessoa portadora de patologia oncológica, incurável e progressiva vê-se, com 

frequência, num hospital vocacionado para o tratamento da doença aguda, cuja missão não 

passa, habitualmente, por dispensar cuidados a este tipo de doentes (Neto et al., 2004). Se a 

institucionalização da morte é a nossa realidade, o esperado é que, nas nossas instituições, 

seja possível atender às necessidades dos que estão ali para morrer. Assim, parece-me 

primordial dar a palavra a esses doentes, de modo a que eles relatem, na primeira pessoa, 

quais são, na realidade, as suas necessidades. 
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Ao assistir a pessoa na satisfação das suas necessidades humanas, desde as mais básicas às 

mais complexas, está-se a promover o Cuidar, que é o elemento fulcral da Enfermagem 

(Watson, 1999). 

 

Os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, são aqueles que mais se 

confrontam com a realidade da morte e do sofrimento humano. No entanto, apesar de 

grandes esforços que se têm feito, é ainda escassa a preparação e o treino dos profissionais 

para enfrentarem essa realidade, e estarem ao lado dos que sofrem e ajudá-los (Neto et al., 

2004). Efectivamente, continuamos a assistir a um aumento do número de doentes que 

carece de cuidados especializados, do tipo paliativos, e que se encontra em hospitais de 

agudos, onde os enfermeiros são, maioritariamente, de cuidados gerais e, não tendo 

formação académica para planear cuidados a este tipo de doentes, adquirem essa 

competência na prática do dia-a-dia. 

 

Com este trabalho pretende-se dar um contributo à Enfermagem, pois ele permitirá, para 

além de conhecer as necessidades destes doentes, saber quais as intervenções dos 

enfermeiros, que eles sentem como prioritárias, o que irá ajudá-los a planear, de forma mais 

adequada, os cuidados a este tipo de doentes. 

 

Reflectir sobre esta realidade, levou-nos a estudar esta temática no âmbito do Mestrado em 

Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sob a orientação da 

Professora Doutora Olga Fernandes e a co-orientação da Mestre Ivone Duarte. 

 

As questões orientadoras deste estudo são:  

 (i) Que necessidades humanas dizem ter as pessoas com doença oncológica, incurável e 

progressiva, internadas num serviço de cirurgia? 

(ii) Que tipo de intervenções de enfermagem dizem elas contribuir para melhorar o seu dia-

a-dia? 

Como objectivos propomo-nos: 

(i) Identificar e descrever as necessidades da pessoa com doença oncológica, incurável e 

progressiva, internada num serviço de cirurgia; 

(ii) Identificar quais as áreas de intervenção prioritárias na assistência da pessoa com doença 

oncológica, incurável e progressiva, internada num serviço de cirurgia. 
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Este estudo centra-se no paradigma qualitativo, pois consideramos que, só desta forma, 

seria possível identificar e descrever como o fenómeno é vivenciado, uma vez que é um 

conceito subjectivo e não poderia ser abordado por meios quantitativos. Por tal motivo, e 

por ser um tema sobre o qual dispomos de pouca informação, apresenta um cariz 

exploratório e descritivo. A recolha de dados será efectuada com recurso à entrevista, 

aplicada a pessoas com doença oncológica, incurável e progressiva, internadas num dos três 

serviços de cirurgia do Centro Hospitalar do Porto – Santo António, entre o período de 

Novembro de 2009 a Junho de 2010. 

 

O relatório deste estudo encontra-se dividido em 3 partes. Numa primeira parte 

apresentaremos as perspectivas teóricas que servem de base para o estudo. Na segunda 

parte, abordaremos as perspectivas metodológicas, fazendo o roteiro da investigação. 

Abordaremos o objecto do estudo, a natureza do mesmo, a selecção da amostra, o método 

de recolha de dados, a entrevista, e o método de análise dos dados, análise de conteúdo. Na 

última parte, iremos debruçar-nos sobre a apresentação e discussão dos resultados, à qual 

se seguirá a conclusão do estudo.  
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
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1. DOENÇA ONCOLÓGICA 

 

 

Como refere o Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 

(2007/2010): “as doenças oncológicas constituem a segunda principal causa de morte em Portugal”. A 

doença oncológica tem sido vista como a grande “epidemia” dos últimos anos, pois, por 

um lado, conduz a uma alta morbilidade e a elevadas taxas de mortalidade, e por outro, 

apresenta um aumento gradual da sua incidência. A doença oncológica traduz-se numa 

situação crónica, inúmeras vezes debilitante, e outras fatal, atingindo um cada vez maior 

número de indivíduos (Macedo et al., 2008). 

 

O termo cancro designa um grupo de doenças, em que um conjunto de células sofre uma 

transformação maligna e começa a dividir-se, anormalmente, num dos diversos tecidos 

corporais. As características desta doença suscitam medo, originam mitos e inúmeras 

consequências sociais, como a estigmatização e a segregação. O processo patológico que 

leva as próprias células do nosso corpo a virarem-se contra nós, disseminando-se e 

destruindo as estruturas normais é perturbante (Leaman e Howarth, 2004). 

 

A alteração da imagem corporal, que resulta do tumor ou do seu tratamento, as reacções 

adversas aos tratamentos, como a quimioterapia, o medo da dor e de outros sintomas, do 

sofrimento e da morte, têm contribuído para “a má reputação” do cancro. A sua causa é 

multifactorial, sendo proveniente de uma mistura da genética da pessoa, com a exposição 

aos factores do meio ambiente, como por exemplo o tabaco, que se encontra identificado 

como causador de cancro. A palavra cancro aterroriza, e o diagnóstico da doença é visto, 

ainda, como uma sentença de morte, apesar dos avanços no seu diagnóstico e terapêutica. 

Está também associada a inúmeros mitos, sendo o mais frequente a associação entre a 

morte e os tratamentos, como a Quimioterapia e a Radioterapia, e o uso de opiáceos, como 

a morfina, para o alívio da dor (Leaman e Howarth, 2004).  

 

A doença oncológica acarreta “um profundo impacto nos doentes, nos familiares e na sociedade em 

geral, sendo provavelmente a doença mais temida pela população em geral” (PNPCDO, 2007). 

Esforços têm sido feitos, e muito se tem conseguido na “guerra contra o cancro”, 

nomeadamente, no domínio do alívio da dor e de outros sintomas, com a intervenção dos 

cuidados paliativos (Leaman e Howarth, 2004). 
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1.1 Epidemiologia da doença oncológica  

 

De acordo com os dados mais recentes, disponibilizados pela Direcção Geral de Saúde, em 

2006 a população média em Portugal era de 10584343,5 habitantes tendo-se verificado 

102362 óbitos por “todas as causas”. Destes, 22213 casos foram associados a tumores 

malignos, sendo que 13364 dizem respeito a pessoas do sexo masculino e 8849 a pessoas 

do sexo feminino. Em termos comparativos, no mesmo ano, as mortes derivadas a doenças 

do aparelho circulatório situaram-se em cerca de 32993 (DGS, 2009). 

 

De acordo com os mesmos dados, em 2006 foram os tumores genito-urinários os que 

causaram mais óbitos em Portugal, cerca de 3736, sendo que 2430 dizem respeito ao sexo 

masculino e 1036 ao sexo feminino. Os tumores malignos do cólon e recto deram lugar a 

1927 óbitos do sexo masculino e 1380 do sexo feminino, num total de 3307 óbitos. Como 

consequência de tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmões, houve 3215 óbitos, 

2599 do sexo masculino e 616 do feminino. O tumor maligno do estômago produziu 2273 

óbitos, 1391 de pessoas do sexo masculino e 882 do sexo feminino. O tumor maligno do 

colo do útero causou 185 óbitos, enquanto que, o tumor maligno da mama feminina 

provocou 1450. Nos homens, o tumor maligno da próstata produziu 1642 óbitos (DGS, 

2009). 

 

Dados mais recentes, do ano de 2008, constam no Registo Oncológico do Instituto 

Português de Oncologia do Porto. Segundo estes dados, onde se apresentam apenas 

doentes observados nesta instituição, foram registados 6460 tumores malignos, de 9452 

novos doentes observados em 2008. A patologia oncológica mais frequente foi a do 

aparelho digestivo concretizando cerca de 1465 casos (23%), seguindo-se a do aparelho 

genito-urinário e da mama. No sexo masculino, o cancro da próstata foi o tumor maligno 

mais frequente, com 20% do total de tumores. Os cancros do pulmão e do recto, 

concretizaram 12 e 8%, respectivamente, dos tumores no homem. No sexo feminino, o 

cancro da mama foi o mais frequente, com 38%, seguindo-se os cancros da tiróide, colo do 

útero e estômago. Em relação à avaliação do estadiamento dos tumores malignos, 37% dos 

tumores estavam localizados, 13% eram localmente avançados, 26% apresentavam invasão 

regional e 16% eram já metastásicos. 
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Em Portugal, como no resto da Europa, o orçamento do sector público em geral, incluindo 

o orçamento para a saúde, está sujeito a contenção na despesa. Um estudo realizado sobre 

o custo do tratamento do cancro em Portugal, relativo ao ano de 2006, revelou que o custo 

directo do tratamento do cancro representa 3,91% da despesa total em saúde. No mesmo 

ano, atingiu-se os 565 milhões de euros em termos de gastos directos do tratamento do 

cancro, que correspondem a 53,33 euros per capita, enquanto que, com as doenças 

cardiovasculares foram gastos 1320 milhões de euros. Em termos de gastos totais em 

medicamentos por áreas terapêuticas, verificamos que os medicamentos para as doenças 

cardiovasculares representam 21,6% dos gastos totais em medicamentos, sendo só de cerca 

de 5,6% para o cancro (Araújo et al., 2009). O custo total do tratamento do cancro 

(565034503 milhões de euros), diz respeito à soma dos custos com o tratamento de 

Quimioterapia de doentes internados, aos custos do tratamento de Radioterapia, aos gastos 

com a Quimioterapia em ambulatório, no hospital de dia, às consultas médicas e ao custo 

de medicamentos oncológicos (comprados em farmácias). Considerando o custo total do 

tratamento do cancro, os medicamentos para esta doença representam 32% da despesa 

total, enquanto que os medicamentos para as doenças cardiovasculares representam 54% 

da despesa total do tratamento das doenças cardiovasculares (Araújo et al., 2009). Segundo 

o mesmo autor, é importante salientar que a despesa per capita em medicamentos para o 

cancro em Portugal é inferior à observada na União Europeia. Apesar dos medicamentos 

serem um dos principais custos directos na saúde em Portugal, os resultados demonstram 

que na despesa total em medicamentos, os medicamentos específicos para as situações 

oncológicas não são a principal razão dos custos (Araújo et al., 2009). No mesmo estudo, 

estudo Delphi com o título [Custo do Tratamento do Cancro em Portugal] efectuaram-se 

estimativas dos custos do cancro divididas entre medicamentos, hospitalizações e 

tratamento ambulatório, tendo-se verificado que, os maiores custos dizem respeito aos 

medicamentos específicos, seguidos das hospitalizações, dos medicamentos para os 

cuidados paliativos e, em último lugar, os tratamentos de ambulatório. Concluiu-se, 

também, que “a despesa alocada ao cancro é significativamente mais baixa” o que leva “a sugerir que 

o cancro não recebe o co-financiamento adequado em Portugal” (Araújo et al., 2009: 533-534). 

 

Em relação à hospitalização e, segundo dados da Rede de Referenciação Hospitalar de 

Oncologia (2002), em 1998, as neoplasias assumiram o quarto lugar como motivo de 

internamento hospitalar. De acordo com o mesmo documento, e com base nos dados do 

Inquérito Nacional de Saúde 1998/99, entre a população não acamada, que referiu ter 
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estado doente nas últimas duas semanas, 1% deveu-se a neoplasias e entre a que esteve 

temporariamente incapacitada 2,2% deveu-se a patologia neoplásica. Dos doentes limitados 

ao seu domicílio, por grande incapacidade, 3,8% deveram-se a doenças neoplásicas 

(RRHO, 2002). 

 

Perante estes números (prevalência, incidência, gastos com a doença oncológica) entende-

se que esta é uma situação de saúde sobre a qual se assume a necessidade de investimento, 

nas áreas de prevenção e do rastreio. É prioritário o Sistema Nacional de Saúde ter uma 

visão mais atenta sobre este fenómeno, no sentido de identificar formas de prevenção 

(limitar o aparecimento da doença oncológica), rastrear (diagnosticar precocemente), o que, 

de alguma forma diminuirá as consequências desta doença que atinge de forma mutiladora 

a população, submetendo-a a tratamentos e hospitalizações, que têm como consequência o 

aumento dos gastos em saúde. Do exposto, se conclui que existe uma diversidade de 

tratamentos, de tipo de cancro, matéria sobre a qual os profissionais de saúde devem 

adquirir conhecimento específico. Nestes profissionais encontram-se os enfermeiros.  

 

1.2 Conceito de doente terminal  

 

No decurso desta doença, não raras vezes, a perspectiva de cura torna-se impossível. Nesta 

fase o doente é, com frequência, denominado de “doente terminal” e passa a carecer de 

cuidados activos, coordenados e globais, que têm em conta os aspectos físicos, emocionais, 

psicológicos e espirituais – Cuidados Paliativos (Barbosa e Neto 2005). O conceito de 

“doente terminal” toma na literatura várias designações, conforme os autores, gerando 

controvérsia e sendo por isso considerado um conceito polissémico. Então o que diz a 

bibliografia consultada sobre doente terminal? 

 

O conceito terminal encaminha, de imediato, o nosso pensamento para a finitude. Indica o 

término. Sugere a ideia de que já não há tempo, de que já não há nada a fazer. Na sua 

dissertação de Mestrado em Teologia e Ética da Saúde [Cuidar da pessoa em fase terminal] 

Pacheco (2004) refere que, para afirmarmos que uma pessoa se encontra em fase terminal, 

precisam de estar presentes as seguintes condições: (i) existência de doença crónica e/ou 

incurável e de evolução progressiva; (ii) ineficácia comprovada dos tratamentos; (iii) 

esperança de vida relativamente curta; (iv) perda da esperança de recuperação. Na 
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perspectiva da autora, o processo inicia-se quando o doente se dirige ao médico, para 

descobrir a razão de determinadas queixas e, após várias consultas e alguns exames 

complementares de diagnóstico, recebe a notícia de que sofre de uma doença incurável, que 

associa a incurabilidade, irreversibilidade e morte próxima. Assim, o conceito doente em 

fase terminal será aplicado a pessoas com uma doença crónica e/ou incurável, que se 

encontram numa fase irreversível, com agravamento de sinais e sintomas e indícios de 

proximidade da morte. 

 

Para o Plano de Cuidados Paliativos Espanhol (2000), doentes terminais são aqueles que 

têm uma doença avançada, incurável, progressiva, sem possibilidades razoáveis de resposta 

a tratamento específico, e com prognóstico de vida geralmente inferior a seis meses. De 

acordo com Barbosa e Neto (2010:16), o doente terminal “é aquele que apresenta doença 

avançada, incurável e evolutiva, com intensos problemas de saúde devido ao sofrimento associado e que, em 

média, apresenta uma sobrevida esperada de três a seis meses.”. A mesma autora introduz o conceito 

de doença terminal, como aquela que “é incurável, está em fase avançada e em progressão, onde as 

possibilidades minimamente realistas de resposta ao tratamento específico são nulas e estejam presentes 

inúmeros problemas, ou sintomatologia intensa, múltipla, multifactorial e em evolução” (Barbosa e Neto, 

2005:30). 

 

Segundo Rui Nunes (2008) [Guidelines sobre a suspensão e abstenção de tratamento em doentes 

terminais] o conceito “doente terminal” diz respeito à pessoa cuja doença não responde a 

nenhuma terapêutica conhecida e, como consequência, entra num processo que conduz 

irreversivelmente à morte. Gómez, cit. por Frias (2008) [O enfermeiro com a Pessoa em fim de 

vida na Construção do Cuidar], refere como critérios para definir um doente terminal: (i) 

Presença de doença avançada, incurável e terminal; (ii) Escassa ou nula probabilidade de 

resposta a tratamento activo específico para a patologia de base; (iii) utilização, em certas 

situações, de recursos específicos pelo seu contributo favorável sobre a qualidade de vida; 

(vi) presença de problemas, sintomas intensos, múltiplos e multifactoriais; (v) grande 

impacto emocional no doente, família, amigos e equipa de saúde, relacionado com o 

sofrimento e o processo de morte; (vi) evolução no sentido da degradação progressiva e 

falência multiorgânica; (vii) prognóstico de vida limitado, aproximadamente 6 meses, mais 

raramente anos.Segundo o Plano Nacional de Cuidados Paliativos (2004), estes doentes 

encontram-se em situação de sofrimento, decorrente de doença severa e/ou incurável e 

rapidamente progressiva. 
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Apesar das características definidoras do conceito apresentadas, pelos vários autores, 

depreende-se que existem características comuns e que orientam para um tipo de doente, 

com doença progressiva, incurável e causadora de fragilidade e intenso sofrimento. A 

presença de doença grave e debilitante, gera necessidades elevadas em saúde, pelo 

sofrimento associado e justifica a intervenção de cuidados do tipo paliativo, conforme 

Barbosa e Neto (2010). 

 

1.3 A pertinência do Cuidado Paliativo 

 

Os enormes progressos médicos e tecnológicos das últimas décadas, originaram que a 

ocorrência da morte fosse adiada, tendo a esperança média de vida vindo a aumentar. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no período entre 2006/2008 a 

esperança média de vida fixou-se em 78,70 anos, tendo aumentado, relativamente ao 

período anterior, entre 2005/2007 cuja média se situava nos 78,48 anos. 

 

No entanto, a actualidade mostra-nos que viver mais tempo não implica viver melhor, nem 

morrer melhor (Barbosa e Neto, 2010). Como afirma Isabel Neto, Presidente da 

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, “a intensidade da luta pela busca da cura de 

muitas doenças e a sofisticação dos meios associados a essa luta levaram, de algum modo, a uma cultura de 

negação da morte, de triunfalismo heróico sobre a mesma, de ilusão de pleno controlo sobre a doença, 

relegando para segundo plano as intervenções na saúde que, longe de garantir a cura, garantissem e 

promovessem um final de vida condigno” (Neto et al., 2004:13). 

 

Contudo, para Daniel Serrão numa apresentação realizada nas [Primeiras Jornadas de Bioética 

do Funchal] (2005) “os hospitais são espaços de actividade permanente, de intervenções enérgicas e 

oportunas, cujo objectivo é conseguir curar as situações de doença e devolver as pessoas, tão rapidamente 

quanto possível, aos seus desempenhos pessoais e profissionais”. No entanto, actualmente, cada vez 

mais se morre no hospital, despido, entubado e ligado a máquinas que asseguram as 

funções vitais, em grande solidão e fora do horário das visitas (Melo, 2007). A morte já não 

é vivida em família, como antigamente, em casa, juntos dos nossos, hoje morre-se no 

hospital, sozinho (Hennezel, 2005).  
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A morte deixou de ocorrer após um período curto de doença, e passou a finalizar um 

período mais ao menos prolongado de doença crónica e incurável, aliada a um período de 

sofrimento, com sintomas mais ou menos intensos, e com múltiplos problemas que 

afectam o bem-estar e se repercutem na qualidade de vida do doente. Actualmente, por 

falta de estruturas adequadas, estes doentes passam por longas estadias em hospitais de 

agudos, que não estão, muitas vezes, preparados para dispensar cuidados a este tipo de 

doentes (Neto et al., 2004). A resposta às necessidades de cuidados de saúde, passa por uma 

organização do tipo dos cuidados paliativos, de forma a prevenir sintomas indesejáveis e a 

tratá-los adequadamente, quando surgem, diminuindo o sofrimento do doente e 

respeitando de forma inquestionável a vida humana (Barbosa e Neto, 2010). 

 

Segundo Melo (2007) [O direito de morrer com dignidade Lex medicinae], para impedir que a 

pessoa seja reduzida à sua doença, é essencial que a Medicina seja uma Medicina de rosto 

humano, que os profissionais de saúde disponham de tempo para conversar com a pessoa 

doente e para a tratarem com respeito e carinho. De facto, quando se assume que, nada 

mais há a fazer, só porque a cura se afigura impossível, caímos na armadilha da 

desumanização, na negação do sofrimento inerente à doença terminal e no esquecimento 

dos valores éticos fundamentais da pessoa humana (Neto et al., 2004). 

 

1.3.1 Filosofia e Princípios dos Cuidados Paliativos 

 

Em 1967, na cidade de Londres, Cicely Saunders e os seus colegas iniciaram o movimento 

dos cuidados paliativos (Hospice) com a fundação do St Christopher´s Hospice (Leaman e 

Howarth, 2004). Esta enfermeira, após a observação da escassez de cuidados de saúde que 

eram prestados aos doentes em fim de vida, decidiu chamar a atenção para a necessidade de 

oferecer cuidados rigorosos, científicos e de qualidade, a este grupo cada vez maior de 

doentes (Barbosa e Neto, 2010). Este movimento Hospice alastrou-se, e em 1975 foi 

implementada a primeira unidade na América do Norte, tendo sido a primeira a ter a 

designação de cuidados paliativos, ao invés de Hospice. O alargamento dos cuidados 

paliativos ao resto da Europa e a alguns países asiáticos aconteceu, em grande parte, no 

início da década de 1990 (Leaman e Howarth, 2004). 

 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde definiu os cuidados paliativos como uma 

abordagem que tem como objectivo melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas 
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famílias, que enfrentam problemas resultantes de uma doença incurável e/ou grave e com 

prognóstico limitado. Em Junho de 2004, foi aprovado, em Portugal, o Programa Nacional 

de Cuidados Paliativos, sendo entendido como um contributo do Ministério da Saúde para 

o movimento internacional dos cuidados paliativos, preconizando o empenho na 

valorização do sofrimento, como objecto de tratamento e dos cuidados de saúde. Neste 

programa, define-se cuidados paliativos como: “cuidados prestados a doentes em situação de intenso 

sofrimento, decorrente de doença incurável em fase avançada e rapidamente progressiva, com o principal 

objectivo de promover, tanto quanto possível e até ao fim, o seu bem-estar e qualidade de vida”. São 

cuidados “activos, coordenados e globais, que incluem o apoio à família, prestados por equipas e unidades 

específicas de cuidados paliativos, em internamento ou no domicílio, segundo níveis de diferenciação” 

(PNCP-DGS, 2004). Este programa assenta nos seguintes princípios: (i) “Afirma a vida e 

encara a morte como um processo natural; (ii) Encara a doença como causa de sofrimento a minorar; (iii) 

Considera que o doente vale por quem é até ao fim; (iv) Reconhece e aceita em cada doente os seus próprios 

valores e prioridades; (v) Considera que o sofrimento e o medo perante a morte são realidades humanas que 

podem ser médica e humanamente apoiadas; (vi) Considera que a fase final da vida pode encerrar 

momentos de reconciliação e de crescimento pessoal; (vii) Assenta na concepção central de que não se pode 

dispor da vida do ser humano, pelo que não antecipa nem atrasa a morte, repudiando a eutanásia, o 

suicídio assistido, e a futilidade diagnostica e terapêutica; (viii) Aborda de forma integrada o sofrimento 

físico, psicológico, social e espiritual do doente; (ix) É baseada no acompanhamento, na humanidade, na 

compaixão, na disponibilidade e no rigor científico; (x) Centra-se na procura do bem-estar do doente, 

ajudando-a a viver tão intensamente quanto possível até ao fim; (xi) Só é prestada quando o doente e a 

família aceitam; (xii) Respeita o direito do doente a escolher o local onde deseja viver e ser acompanhado no 

final da vida; (xiii) É baseada na diferenciação e na interdisciplinaridade”. 

 

Estes cuidados afirmam a vida e aceitam a morte como um processo natural, não a 

atrasando nem adiando, através de comportamentos eticamente reprováveis, como a 

obstinação terapêutica ou a eutanásia. Pretendem uma abordagem global e holística do 

sofrimento do doente, abraçando a dimensão física, psicológica, social e espiritual, de modo 

a melhorar a sua qualidade de vida. Assim, é fundamental uma prestação de cuidados 

interdisciplinar, sendo o médico, o enfermeiro e a assistente social os elementos básicos da 

equipa, podendo ser chamados outros, em função das necessidades do doente (Barbosa e 

Neto, 2010). 
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Os cuidados paliativos, tal como são definidos no Programa Nacional de Cuidados 

Paliativos, destinam-se a doentes que: (i) não têm perspectiva de tratamento curativo; (ii) 

têm rápida progressão da doença e com expectativa de vida limitada; (iii) têm intenso 

sofrimento; (iv) têm problemas e necessidades de difícil resolução que exigem apoio 

específico, organizado e interdisciplinar. Apesar de, inicialmente, este programa ter como 

destinatários, apenas aqueles doentes que não tinham perspectiva de cura, a oferta de 

cuidados paliativos baseia-se nas necessidades do doente e não no diagnóstico, pelo que, 

hoje, é consensual que doentes oncológicos e não oncológicos, em fases distintas da sua 

doença, precisam de receber cuidados paliativos (Barbosa e Neto, 2010). 

 

Para Barbosa e Neto (2005:61) as áreas essenciais de intervenção são: (i) “Oferta de cuidados 

globais, que tenham em conta os aspectos físicos, emocionais, sociais e psicológicos e espirituais”. Só desta 

forma a prestação de cuidados será personalizada e verdadeiramente centrada no doente. 

(ii) “Unidade de cuidados constituída pelo doente e sua família/cuidadores, que assume um papel relevante 

no caso da prestação de cuidados domiciliário”. (iii) “Promoção da dignidade e autonomia do doente, 

devendo estas reger as decisões terapêuticas”. (iv) “Concepção terapêutica activa, através de uma atitude 

reabilitadora que nos leve a ultrapassar o não há nada a fazer”. Há sempre algo a fazer, se 

alterarmos o verbo curar para o cuidar, aliviar, apoiar. (v) “Importância do tipo de ambiente, já 

que uma atmosfera de respeito, conforto e apoio, com uma comunicação aberta influencia de modo decisivo o 

controlo dos sintomas”. 

 

Twycross (2003) refere que os cuidados paliativos se estendem para além do alívio dos 

sintomas físicos, eles procuram integrar os aspectos físicos, psicológicos e espirituais do 

tratamento, para que os doentes se possam adaptar à sua morte iminente, da melhor forma 

possível. Dirigem-se mais ao doente que à sua doença, aceitam a morte, mas também 

melhoram a vida, constituem uma aliança entre o doente e os cuidadores e preocupam-se 

mais com a reconciliação do que com a cura. Pretendem, ainda, auxiliar os doentes a 

atingirem o seu potencial máximo, física, psicológica, social e espiritualmente. Segundo o 

PNCP (2004), estes cuidados constituem uma resposta organizada às necessidades dos 

doentes, de forma a tratá-los, cuidá-los e apoiá-los activamente na fase final da vida, 

assegurando que vivam o tempo que lhes resta com a melhor qualidade possível.  
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2. NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

 

 

O conceito de necessidade é fundamental em cuidados de saúde, pois a partir dele agiliza-se 

um projecto de intervenção para promover a sua satisfação. No Dicionário de Língua 

Portuguesa da Porto Editora (2010) necessidade indica “carácter do que se precisa mesmo, 

carácter do que é indispensável ou imprescindível; falta, carência, privação, miséria”. Para Moreira 

(2006), na sua dissertação de mestrado [O doente terminal em contexto familiar], a necessidade de 

um indivíduo é caracterizada como a existência de uma condição não satisfeita, essencial 

para viver, funcionar em condições normais, realizar-se e atingir os seus objectivos. Para a 

mesma autora, enfermeira, a satisfação de determinadas necessidades é indispensável à 

sobrevivência, ao crescimento, ao desenvolvimento e bem-estar humano. Watson (1999), 

refere que uma necessidade é definida geralmente como a exigência de uma pessoa, assim 

que é satisfeita, alivia ou diminui o seu sofrimento imediato ou melhora o seu sentido 

imediato de adequação e bem-estar. 

 

2.1 Teorias das Necessidades Humanas  

 

Durante os estudos que efectuou sobre a motivação humana, Abraham Maslow (1954) 

concluiu que as necessidades das pessoas, às quais chamou necessidades humanas 

fundamentais, se organizavam numa hierarquia de cinco categorias, que representou sob a 

forma de pirâmide (Monteiro e Santos, 1998). Este psicólogo americano, conhecido como 

sendo o pai da psicologia humanista, defende que a necessidade cria um impulso e motiva 

o indivíduo a satisfazê-la, salientando que algumas têm prioridade sobre outras e que 

quando as de nível inferior são satisfeitas, vemo-nos induzidos a satisfazer as de nível 

superior (Moreira, 2006). Defende ainda que, os desejos/necessidades fundamentais dos 

seres humanos são similares, apesar da multiplicidade de desejos conscientes, e 

independentes da raça, género, etnia, status social ou religião (Zalenski e Raspa, 2006). Na 

base da pirâmide estariam as necessidades mais simples, as fisiológicas e no vértice as 

necessidades mais complexas, como a auto realização. O nível mais básico, inclui as 

necessidades fisiológicas como a fome, a sede, o sono, a respiração e o evitamento da dor 

(Monteiro e Santos, 1998). De seguida, vêm as necessidades de segurança, que se 

manifestam pela procura de protecção relativamente ao meio, de estabilidade, ausência de 
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medo, de ansiedade e do caos. O terceiro nível está relacionado com sentimentos de afecto 

e pertença (Zalenski e Raspa, 2006). No quarto nível podemos encontrar as necessidades 

de estima e prestigio, o desejo de realização, competência, estatuto e reconhecimento 

social. No quinto nível, a necessidade de auto realização, diz respeito à necessidade de 

realização do potencial de cada um, da concretização das capacidades pessoais. Esta 

concretização, varia de pessoa para pessoa, uma vez que uns realizam-se através do 

desporto, outros do desempenho profissional, outros da família (Monteiro e Santos, 1998). 

Chegar a este último nível, pode levar a experiências culminantes, e mesmo de 

transcendência, experiências pessoais em que o sujeito se sente em sintonia com os outros, 

com a Vida, o Mundo, a Natureza e até com Deus (Zalenski e Raspa, 2006). 

 

Para Virginia Henderson, no seu modelo conceptual de Enfermagem, o ser humano é visto 

com necessidades humanas básicas, aferidas a exigências fisiológicas e aspirações, as quais 

denomina necessidades fundamentais (Moreira, 2006). Considera essas necessidades uma 

exigência vital, essencial ao ser humano, para que se assegure o seu bem-estar físico e 

psicológico. Henderson identificou algumas necessidades básicas do doente, que 

compreendem os componentes dos cuidados de enfermagem, e que se iniciam com as 

necessidades físicas e progridem para as componentes psico-sociais (Moreira, 2006). Na sua 

primeira publicação (1955) [The Principles and Practice of Nursing], cit. por Tomey e Alligood 

(2004), definiu 14 necessidades básicas do doente, que incluem: (i) respirar normalmente; 

(ii) comer e beber de forma adequada; (iii) eliminar resíduos corporais; (iv) movimentar-se e 

manter a postura correcta; (v) dormir e descansar; (vi) escolher a roupa, vestir-se e despir-

se; (vii) manter a temperatura corporal dentro dos valores normais, mediante a selecção de 

roupa e a modificação do ambiente; (viii) manter o corpo limpo e cuidado e os tegumentos 

protegidos; (ix) evitar os riscos do ambiente e evitar lesar outros; (x) comunicar-se com os 

demais, expressando emoções, necessidades, temores e opiniões; (xi) realizar práticas 

religiosas segundo a fé de cada um; (xii) trabalhar de modo a sentir-se realizado; (xiii) jogar 

ou participar em diversas formas de recriação; (xiv) aprender, descobrir e satisfazer a 

curiosidade de modo a conduzir a um desenvolvimento e a uma saúde normais e utilizar os 

recursos disponíveis. 

 

Comparando as duas classificações apresentadas, vemos que cada uma das 14 necessidades 

fundamentais, identificadas por Henderson, se insere numa ou noutra das categorias de 

Maslow (Tomey e Alligood, 2004).   
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Robert Zalenski e Richard Raspa (2006) defendem que a Teoria das Necessidades de 

Maslow pode ser adaptada aos cuidados paliativos, funcionando como uma ferramenta de 

trabalho para se atingir o máximo do potencial humano. Segundo estes autores, a Teoria de 

Maslow adaptada tem a mais-valia de valorizar, não apenas, os sintomas físicos, mas 

também as necessidades psicológicas, sociais e espirituais do doente. Esta modificação, 

permite um conhecimento mais rigoroso das necessidades dos doentes e encaminha-nos 

para uma resposta mais adequada aos seus problemas. No entanto, os autores explicam que 

apesar de defenderem a aplicação desta teoria aos cuidados paliativos, não discutem a 

universalidade ou rigidez da mesma, uma vez que, pode não se aplicar a todos os pacientes 

e que poderão haver situações em que níveis superiores serão conseguidos mantendo, 

ainda, problemas nos níveis inferiores. Para eles, esta hierarquia ajuda-nos a perceber a 

urgência da satisfação dos níveis mais baixos e a forma como poderemos alcançar os 

restantes problemas e necessidades da pessoa doente. 

 

Os autores concluem, no seu artigo [Maslow´s Hierarchy of Needs: a Framework for Achieving 

Human Potential in Hospice], que o alívio da dor física e de outros sintomas é uma 

necessidade de primeira ordem. A falha dos órgãos e a debilidade que resulta da fase 

terminal impossibilitam o indivíduo de sentimentos tão básicos quanto a expressão do 

apetite ou prazer. A dor não tratada, ameaça a consciência e impede o indivíduo de Ser. 

Doentes que sofrem de dor severa e de outros sintomas não controlados, anseiam a morte 

como única fonte de alívio. Como necessidades de segunda ordem apresentam a protecção 

e segurança, referindo que, quando as necessidades de segurança não são satisfeitas, o 

medo domina a vida do doente. Os medos podem ser sobre a forma como vai morrer ou 

sobre a sua própria morte, o fim da existência. Este medo pode ser paralisante e 

encaminhar a pessoa para o isolamento, tornando o dia-a-dia difícil de suportar. No 

terceiro nível os autores consideram a necessidade de afecto, amor e aceitação. Depois de 

tratamentos e cirurgias desfigurantes, dar, e até receber, afectos torna-se uma tarefa difícil. 

Para os autores, o fim de vida revela-se um espaço de intimidade, de Ser eu próprio e de ser 

reconhecido e apreciado pelos outros. A necessidade de pertença, é especialmente 

importante nesta fase, pois morrer sozinho será uma experiência brutal. Como 

necessidades do quarto nível da pirâmide, os autores referem a necessidades de estima, 

respeito e apreciação pela pessoa. O doente sente-se incapaz de acompanhar a família e os 

amigos nas actividades habituais e de se divertir. O abandono do emprego pode arruinar a 
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sua auto estima e a noção de valor próprio. A este nível a equipa de saúde pode fazer 

alguns esforços, para valorizar e apreciar o paciente por tudo o que este fez ao longo da 

vida, quer através da sua profissão, da educação dos filhos, do apoio a amigos e familiares e 

de outros feitos. De acordo com os autores, atingir os quatro níveis mais inferiores da 

pirâmide, dá-nos a possibilidade de atingir o último nível, o da transcendência e da auto-

realização. Para eles, alcançar a transcendência consiste em estabelecer uma ligação com os 

outros, com o universo, ou divindade, que conduz a uma intensificação da vida. A auto-

realização corresponde à melhoria do potencial de cada um, sentindo-se o doente cada vez 

mais completo, mais realizado. Segundo os autores, com a evolução da doença, as 

necessidades mais básicas, como a fome, perdem a importância e as necessidades não 

materiais serão os domínios que continuarão a ter de ser satisfeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Maslow Hierarchy of Needs – adapted to Palliative Care 

(Zalenski e Raspa: J.PallMed Out 2006) 

 

 

A pirâmide de Maslow adaptada, ajuda-nos a perceber de forma hierarquizada as 

necessidades humanas básicas afectadas na pessoa e a forma como esta está a viver o fim 

de vida. Também Barbosa e Neto (2010) referem que estes autores vieram recuperar 

aspectos há muito reconhecidos como centrais para o ser humano, redefinindo e 

adaptando, a partir desse modelo, as necessidades dos doentes em cuidados paliativos. 

 

 

Self – actualization 

Growth in illness, 

transcendence 

 
Esteem - respect and 

appreciation for the person 

 

LOVE AND BELONGING – by familiy/ caregivers 

despite illness 

 

SAFETY (physical and emotional) – Fears of dying, abandonment 

 

PHYSIOLOGICAL NEEDS (basic biological needs) – Distressing Symptoms 
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3. NECESSIDADES DA PESSOA COM DOENÇA 

ONCOLÓGICA, INCURÁVEL E PROGRESSIVA 

 

 

Para Pacheco (2004) [Cuidar da pessoa em fase terminal], ao estarmos perante uma doença 

incurável e progressiva, iremos observar a sua rápida evolução para situações de 

deterioração irreversível, de incapacidade funcional, de dependência total e de instabilidade 

emocional, da qual emergem determinadas necessidades específicas. É primordial prestar 

cuidados que vão de encontro às necessidades do doente, que não são apenas físicas, mas 

também de ordem psicológica, social e espiritual. Ferraz Gonçalves (2009) no seu livro [A 

Boa Morte: ética no fim da vida] refere que os doentes sofrem de sintomas físicos, como a dor, 

de factores de ordem psicológica, social, existencial ou espiritual e, também, devido às 

dificuldades provocadas pelos serviços de saúde.  

 

Pacheco (2004) no estudo citado, concluiu que as necessidades de ordem física, estão 

relacionadas com a situação patológica, específica de cada doente e manifestam-se com 

maior intensidade à medida que o processo de doença se agrava. A dor está, 

frequentemente, presente e o seu alívio é prioritário, assim como as náuseas, vómitos, a 

dificuldade respiratória, a incontinência, e a imobilidade representam também necessidades 

que carecem ser satisfeitas. Gonçalves (2009) refere, no seu estudo, que para além da dor 

crónica, não convenientemente tratada., como muitas vezes acontece, ocorrem outros 

sintomas físicos tais como a astenia, anorexia, xerostomia, náuseas, vómitos, obstipação, 

diarreia, tosse, dispneia, prurido, soluços, tonturas, problemas urinários, edemas.  

 

Pacheco (2004) chegou também à conclusão que podem, ainda surgir, problemas 

relacionados com a nutrição e os cuidados de higiene, uma vez que o doente se encontra 

dependente de outros para estas actividades. A autora refere que, numa fase mais avançada, 

quando a imobilidade se instala, tornam-se prementes os posicionamentos e as 

mobilizações no sentido de evitar úlceras de pressão e prevenir infecções. Continua 

dizendo que um agravamento da doença pode equivaler à imobilidade, à permanência na 

cama, a dificuldades na alimentação, podendo necessitar de suplementos dietéticos, por 

estar desnutrido ou apresentar dificuldade em deglutir, presença de úlceras de pressão, 

infecções, incontinência de esfíncteres, dor intensa, ou mesmo insuficiência orgânica grave 

de acordo com a situação patológica. 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 29 

 

Para a mesma investigadora a debilidade física conduz o doente a uma maior 

vulnerabilidade emocional. Assim, o doente em fase terminal sente necessidade de exprimir 

livremente as suas preocupações e emoções e de ser acompanhado, ouvido e 

compreendido, pelo que é importante o apoio afectivo por parte de todos os que o 

rodeiam. Para ela as necessidades psicológicas devem ser tidas em conta, pois tornam-se 

cada vez mais evidentes, à medida que a irreversibilidade da doença e a aproximação da 

morte se tornam incontestáveis. Também Gonçalves (2009), refere no seu trabalho que 

podemos presenciar a depressão, a ansiedade, alterações do sono, irritabilidade, dificuldade 

de concentração, pesadelos e delirium, que são influenciados pela doença avançada, por 

sentimentos de frustração e desespero, por problemas económicos e por falta de suporte 

familiar, entre muitos outros. 

 

Na sua investigação, o autor anterior conclui que as questões existenciais/espirituais se 

relacionam com a alteração da integridade pessoal, sentimentos de culpa em relação ao 

passado, por objectivos não atingidos, desvalorização dos objectivos atingidos, sentimentos 

de desespero e futilidade quanto ao futuro e preocupação com a morte. Para ele, a angústia 

da família e amigos, ou mesmo dos profissionais de saúde, amplifica a própria angústia do 

doente e reforça a ideia de que a vida não tem sentido, e que é apenas um peso para si e 

para os outros. No que diz respeito às necessidades espirituais, Pacheco (2004) afirma que, 

é frequente, que, na fase terminal, surjam dúvidas e interrogações relacionadas com o 

sentido da vida, o sentido da dor, o sentido da morte, entre outras. Muitas pessoas 

encontram na religião a força para enfrentar o fim de vida e a morte, pelo que, muitas 

vezes, o doente ou a família podem necessitar de apoio dos representantes da sua religião. 

Para a investigadora, o modo como a pessoa enfrenta a proximidade da morte, depende de 

uma diversidade de factores, nomeadamente, a sua personalidade, a forma como no 

passado enfrentou situações difíceis, o apoio familiar que dispõe, a sua compreensão do 

prognóstico, a relação com os profissionais de saúde, entre outros tantos factores, que se 

conjugam de variados modos. 

 

A autora refere que, socialmente, também surgem diversas perdas significativas, como a 

perda do emprego devido à doença, a perda de controlo sobre a sua vida, sobre o seu 

quotidiano e o progressivo controlo da sua vida por parte de outros. Aquando do 

internamento em instituições, o doente fica sujeito às normas e aos horários previamente 
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estabelecidos, vendo cada vez mais reduzido o domínio sobre a sua própria vida. O 

internamento pode, também, implicar a perda da sua própria identidade, sendo referido 

como um número, apenas um caso, deixando de ser chamado pelo nome. Menciona ainda, 

que a alteração da imagem corporal manifesta outra perda importante, a perda de auto 

estima, em casos de mulheres mastectomizadas, amputados, doentes com ostomias em 

geral, com emagrecimento excessivo, perda de cabelo, entre outros. Mais tarde, começa a 

surgir a certeza da perda dos entes queridos, a perda de todos os que ama, de uma só vez. 

Para a autora, os medos tornam-se crescentes, o medo da morte, o medo do desconhecido, 

do para além da morte, o medo da solidão, tendo os profissionais de saúde, a própria 

família e os amigos um papel importante.  

 

Gonçalves (2009) assume que estas pessoas se confrontam com inúmeros problemas, de 

natureza variada, que interagem e se potenciam, provocando sofrimento. Para Neto et al., 

(2004) as principais fontes de sofrimento para o doente são: (i) os sintomas mal 

controlados; (ii) as alterações da imagem corporal; (iii) a perda de papéis sociais, estatuto e 

regalias económicas; (iv) a perda das relações interpessoais; (v) a modificação de 

expectativas e planos futuros; (vi) a perda do sentido da vida e da dignidade; (vii) o 

abandono. Como referido no seu livro [A Boa Morte: ética no fim da vida], Ferraz considera 

que os próprios serviços de saúde são fonte de sofrimento, por não estarem preparados 

para atender este tipo de doentes, pela sua falta de disponibilidade, e de interesse, pela 

dificuldade em obter assistência e pela espera interminável.  

 

Já Cicely Saunders [Total Pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders 1958-

1967], fundadora dos cuidados paliativos, chamava a atenção para a combinação de 

factores físicos, psicológicos, sociais e espirituais, que actuam sobre a pessoa na sua 

totalidade, e que reflectem o seu intenso sofrimento. Nessa altura, desenvolveu uma 

abordagem sistemática para o controlo da dor, em doentes terminais, dando atenção às 

suas consequências sociais, emocionais e espirituais, tendo elaborado o conceito de Dor 

total (Clark, 1999). Chamou, ainda, a atenção para o facto de esta dor total estar, também, 

associada ao medo, à angústia e às múltiplas perdas que se sucedem, absorvendo toda a 

pessoa (Pacheco, 2004). 

 

Daniel Serrão (1995) [Primeiras Jornadas de Bioética do Funchal] refere que a dor total manifesta 

“o estímulo das vias sensitivas, a tempestade emocional e a leitura afectiva dessa tempestade, que traduz, 
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para o eu auto-consciente, o estimulo neural como sofrimento, há a perturbação social do corte com as 

ligações familiares, profissionais, lúdicas, amorosas e outras e há, finalmente, uma necessidade espiritual de 

segurança, de sentido, de auto-confiança”. 

 

Twycross (2003) explicita que a dor total engloba quatro dimensões: (i) a física, que se 

manifesta através da dor, propriamente dita, e de outros sintomas, dos efeitos indesejáveis 

do tratamento, da insónia e da fadiga crónica; (ii) a psicológica, que inclui o medo da dor e 

da morte, a cólera pelo insucesso terapêutico, e pelo atraso no diagnóstico, a desfiguração e 

o sentimento de desamparo; (iii) a social, respeita às preocupações familiares e económicas, 

à perda do emprego, do prestígio e dos rendimentos, à perda da posição social, do papel na 

família e a sentimentos de abandono e isolamento; (iv) a espiritual que inclui diversas 

questões tais como: “Porque me aconteceu isto? Porque permite Deus que eu sofra assim? De que serve 

isto tudo? A vida tem algum significado ou finalidade? Poderão ser-me perdoados os meus erros passados?”. 

 

Ao longo do trabalho fomo-nos expressando, sucintamente, sobre as necessidades físicas, 

psicológicas e sociais dos doentes. De seguida abordaremos, as necessidades espirituais que, 

segundo a nossa perspectiva, necessitam de destaque, pois continuam a ser desvalorizadas 

nas nossas instituições de saúde.    

 

3.1 Necessidades Espirituais  

 

Breitbart et al. (2003) no seu artigo [Effect of spiritual well- being on end of life despair in terminally 

ill cancer patients] refere que, perante a doença, e mais frequentemente perante a doença 

terminal, os doentes debatem-se com dúvidas acerca da sua mortalidade, do sentido da vida 

e da existência de um Ser Superior  

 

Segundo Twycross (2003), as pessoas que estão a enfrentar a morte tendem a manifestar 

preocupações de índole espiritual e a concentrar-se nelas com dedicação. Para o autor, a 

espiritualidade está ligada ao significado e finalidade da vida, à interligação e harmonia com 

outras pessoas, com a Terra e com o universo, e a uma correcta relação com 

Deus/Realidade Última. Apesar de se encontrarem relacionadas, espiritualidade e religião 

não são sinónimos, pois, segundo o autor, é possível ter uma espiritualidade religiosa com 

partilha de crenças e rituais, ou uma espiritualidade laica. Refere, ainda, que os doentes que 
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se encontram na fase final da sua vida sentem, habitualmente, necessidade de afirmação e 

aceitação, de perdão e reconciliação e de descoberta de significado e de direcção. 

Necessitam de apoio espiritual e procuram respostas sobre: (i) o significado da do 

sofrimento e da dor: “Porque tenho de sofrer?”, “Porque me aconteceu isto?”; (ii) o sistema de 

valores: “O que é que a minha vida possuiu de valioso?”, “Qual o valor do dinheiro, do estatuto social?”; 

(iii) a procura de Deus: “Existe um Deus?”; “Porque é que Deus me deixa sofrer assim?”; (iv) o 

significado da vida: “Que vale isto tudo?”, “Que significa a Vida quando se sofre de uma doença 

grave?”; (v) sentimentos de culpa: “Fiz muitas coisas erradas.”, “Como posso corrigi-las?”, “Serei 

perdoado?”; (vi) a vida depois da morte: “Existe vida depois da morte?”, “Como é a vida depois da 

morte?”, “Que posso fazer para acreditar ma vida depois da morte?". Segundo o mesmo autor, se as 

necessidades espirituais não forem tidas em conta, os doentes podem apresentar 

sentimentos de desamparo, desespero, ausência de significado: “É melhor morrer do que viver 

assim.”, “De que serve continuar assim?”; de sofrimento intenso: “Não consigo suportar isto”, “Se 

não pode fazer melhor que isto, mais valia que morresse”; de quebra dos laços religiosos: “Já não 

creio em Deus”; de cólera contra Deus e contra a religião: “Porquê? Porquê eu?”, “Que fiz eu para 

merecer isto?”; desejo de mostrar aos outros como se devem comportar: “Não posso desiludir 

Deus, a minha família”; sentimento de culpa e vergonha, amargura, irreconciliação para 

consigo e com os outros: “Não mereço melhorar”; sonhos e pesadelos em que se é aprisionado 

ou se cai num poço.  

 

Segundo Walter (1997), cit. no artigo [The influence of awareness of terminal condition on Spiritual 

Well Being in Terminal Cancer Patient], as necessidades espirituais emergem de três áreas da 

vida humana: a situacional, moral e biográfica, e a que se refere à esfera religiosa. As 

necessidades situacionais despontam da necessidade de encontrar sentido e explicação 

para o sofrimento físico, nomeadamente em relação à doença que se agrava, às 

intervenções clínicas e ao ambiente estranho em que ocorrem os tratamentos. As 

necessidades morais e biográficas emergem da necessidade de dar sentido à vida, de 

aproveitar o apoio social e a amizade dos outros, de procurar o perdão e de se refugiar do 

meio social. As necessidades religiosas podem surgir quando os doentes colocam 

questões a si mesmo sobre a vida, que só podem ser tratadas por meio de alguma 

intervenção religiosa. Neste momento, a reconciliação com o divino e o perdão poderão ser 

importantes, podendo haver necessidade de visitas de representantes religiosos. Os rituais e 

os sacramentos poderão, também, ser desejados pelo doente.  
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Para Wright (2005), a dimensão espiritual desempenha um papel crucial na saúde e na 

doença, mas ainda continua a ser negligenciada por enfermeiros e outros profissionais de 

saúde. Segundo o Ministério da Saúde, esta dimensão é essencial para a prática holística dos 

cuidados. No seu Plano de Orientações Estratégicas (2004-2010: 177-178) refere que: “a 

dimensão espiritual, que para muitos se define religiosamente, é constituinte fundamental da pessoa que está 

doente, conferindo-lhe a situação de doença maior importância ainda, uma vez que põe em causa o próprio 

sentido da vida”. O conceito subjacente ao modelo actual “centra-se sobre a assistência religiosa, 

nomeadamente católica, não se abrindo ao domínio mais vasto do acompanhamento espiritual”, pelo que 

é premente “a sensibilização das instituições e dos profissionais para esta questão, em ordem a uma 

cultura hospitalar aberta à expressão das necessidades e opções espirituais e religiosas dos doentes, 

salvaguardando o respeito pela liberdade de cada um neste domínio”.  

 

Para Feytor Pinto (2007), no livro [Humanização da Saúde], o acompanhamento espiritual 

ultrapassa o âmbito da assistência religiosa, tendo também como missão, envolver o doente 

num ambiente cultural onde a arte, a música, a literatura e a poesia, ocupam lugar de 

importância no equilíbrio da pessoa. Continua dizendo que a dimensão religiosa é vivida 

conforme a cultura, a tradição, uma vez que cada um vive com uma determinada religião, 

na relação com o Deus em que acredita e na relação consigo mesmo. Para o Padre, seja 

com a presença do “ministro da religião” (padre, pastor, rabi ou outro), com a oração, ou o 

diálogo com alguém em quem se acredita, com um sacramento, um sinal significativo da fé 

que se tem, ou o apoio da comunidade de que se faz parte, a religião acaba por dar sentido 

à vida e pode permitir o encontro com o sentido mais profundo da fase terminal ou até da 

própria morte. 

 

No livro [Espiritualidade, Sofrimento e Doença], é defendido que todas as pessoas têm um tipo 

de espiritualidade, ou uma forma específica de estar no mundo, sendo que algumas 

escolhem a religião. Para a autora do mesmo, Wright (2005:20), a espiritualidade designa “o 

desejo humano de alcançar o significado, a intenção, a ligação e a satisfação, através das relações pessoais e 

das experiências de vida”. Acrescenta, que a espiritualidade “é tudo aquilo e todo aquele que atribui 

um significado e um propósito final à vida de uma pessoa e que apresenta formas particulares de estar no 

mundo, na relação com os outros, consigo mesmo e com o universo”. A religião, por seu lado, diz 

respeito à “adopção ou participação numa comunidade de fé específica, que partilha o mesmo conjunto de 

crenças, rituais, morais e, por vezes, um código de saúde centrado num poder definido como transcendente e 

grandioso, referido como Deus”. Para a autora as crenças e as práticas religiosas podem ser uma 
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fonte de grande conforto para as pessoas que sofrem de uma doença grave. No entanto, 

podem também aumentar o seu sofrimento, se a pessoa acreditar que a sua doença proveio 

de não ter seguido à risca as suas crenças religiosas. A mesma defende que, perante a 

situação de doença, florescem determinadas necessidades espirituais tais como: (i) a 

necessidade de encontrar significado no meio da doença e do sofrimento; (ii) a necessidade 

de confirmar as relações consigo próprio, com os outros, com Deus e com a Natureza; (iii) 

a necessidade de realizar valores transcendentais, como a esperança, a criatividade, a 

compaixão, a fé, a paz, a confiança, a coragem e o amor.  

 

A espiritualidade tem, também, sido vista, por alguns autores, como um mecanismo de 

coping, ou seja, como um conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas para se 

adaptarem a circunstâncias adversas (Pinto e Ribeiro, 2007; Breitbart et al., 2003). Segundo 

Pinto e Ribeiro (2007), no seu estudo [Construção de uma Escala de Avaliação da Espiritualidade 

em Contextos de Saúde] o coping religioso-espiritual refere-se ao modo como as pessoas 

utilizam a fé, as crenças, a relação com a transcendência e a ligação aos outros, de modo a 

se adaptarem e a gerirem situações de crise, como as decorrentes da doença oncológica. 

Referem, ainda que, é através da espiritualidade, que as pessoas podem encontrar um 

sentido para a vida, ter esperança e estar em paz, no meio de situações difíceis como a 

adaptação ao cancro. Reforçam dizendo que, a participação religiosa e a espiritualidade 

parecem relacionar-se com uma melhor saúde e uma expectativa de vida mais prolongada, 

menor ansiedade, depressão e suicídio. 

 

Para Payas (2003) [A Espiritualidade na última etapa da vida], as necessidades espirituais na 

última etapa da vida são: (i) Encontrar um sentido, significado na própria vida. A 

consciência da própria mortalidade desperta a necessidade de fazer uma revisão da vida, de 

modo a encontrar o seu sentido, significado e propósito. Perante a morte os doentes 

questionam-se: “Porque estou doente? Que sentido tem a minha doença agora, neste momento da minha 

vida? Que sentido tem a dor e o sofrimento que tenho de viver? Qual foi o meu papel na vida?”. Para 

assistir o doente nesta fase, devemos incentivá-lo a fazer a sua revisão de vida, sublinhando 

os acontecimentos mais significativos, como feitos, sucessos, entre outros. (ii) Querer e 

sentir-se querido até ao final da vida. Quando o doente enfrenta a morte de perto, vive 

a ameaça da ruptura nas relações com os outros, com os seus familiares e consigo mesmo. 

A última etapa da vida é uma oportunidade de celebração e aprofundamento das relações 

mais significativas, mas também uma oportunidade de restabelecer relações perdidas e que 
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a pessoa deseja retomar antes de morrer. A pessoa sente, muitas vezes, necessidade de 

resolver assuntos pendentes, reatar relações do passado e viver o tempo que lhe resta com 

as pessoas significativas. É, também, um momento de perdão, de expressão de gratidão e 

de afecto. (iii) Sentido de esperança e/ou Transcendência. Encontrar um sentido para 

a própria vida relaciona-se com o desejo de um nível de transcendência. As pessoas 

religiosas podem ter necessidade de aprofundar a sua relação com Deus, através das 

orações, sacramentos e outros rituais. Para os que acreditam, o conforto pode estar na 

certeza do reencontro com Jesus, na esperança religiosa de ser perdoado, ou na vida eterna. 

Para outros, a esperança pode encontrar-se no sentimento de uma vida completa, no 

regresso à Natureza, na perpetuação através da família, num legado artístico ou criativo, 

numa contribuição social ou intelectual à comunidade, ou no continuar a viver na 

recordação dos seus entes queridos.  

 

Chochinov e Cann (2005), no seu artigo [Interventions to Enhance the Spiritual Aspects of Dying], 

refere que os doentes na fase final de vida, gostariam que os profissionais de saúde 

estivessem atentos às suas necessidades espirituais. Grossman et al. (2004), [Discussing 

spirituality with patients: a rational and ethical approach] referem como as principais razões dos 

doentes: para os profissionais compreenderem como as suas crenças influenciam o modo 

como lidam com a doença, para que os compreendam melhor como pessoas, para que 

possam perceber como tomam as suas decisões, para os ajudarem a ter esperança realista, 

para terem compaixão, para rezarem com eles, para os ouvirem e para os referenciarem 

para o apoio espiritual, se necessário  

 

Alguns autores (Breitbart, 2001; Rosseau, 2000; Chochinov e Cann, 2005) referem que, 

quando não se atende às necessidades espirituais dos doentes, estes podem desenvolver, o 

que denominam de angústia espiritual., e que os encaminha para a depressão, a 

desesperança, a perda do sentido da vida, o desejo da antecipação da morte e a 

desmoralização. Segundo eles, esta angústia espiritual manifesta-se através de diversas 

esferas: a física, através da dor incontrolável; a psicológica, através da ansiedade, depressão 

e desespero; a religiosa pela presença da crise da fé; e a social, pelo desinteresse na relação 

com os outros. Rosseau (2000) refere no seu estudo [Spirituality and the Dying Patient], que 

este estado, pelo facto de exacerbar sintomas, como a dor, aumenta a dificuldade no 

diagnóstico e na escolha da terapêutica. O investigador, no decorrer do estudo citado, 

definiu intervenções concretas para o alívio da angústia espiritual, nomeadamente, o 
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controlo adequado dos sintomas físicos; a presença; encorajar uma revisão da vida para 

encontrar sentido, valor e significado na mesma; explorar sentimentos como culpa, 

remorso, perdão e reconciliação; facilitar a expressão religiosa; reformular metas passíveis 

de se atingir; e encorajar práticas de meditação, imaginação guiada, leitura, poesia e arte. 

 

Para Neto et al. (2004) é necessário assumir uma unidade indissociável corpo e espírito, de 

forma a promover a dignidade dos que sofrem.  

 

4. DIGNIDADE DA PESSOA 

 

 

A eliminação do sofrimento dos doentes, através da satisfação das suas necessidades físicas, 

psicológicas, sociais e espirituais permite-nos fomentar a sua dignidade.  

 

4.1 Pessoa 

 

Kant (1995:70-71) afirma que “os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas 

da natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo, como meios e por isso se 

chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a natureza os distingue já como 

fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio”. Assim, o 

filósofo proclama a pessoa humana como um fim, afirmando que “o Homem, e, de uma 

maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo”. O Homem é um fim em si mesmo, 

e é único e insubstituível, sendo dotado de um valor incondicional, intrínseco e absoluto, 

nunca redutível ao valor relativo das coisas (Pacheco, 2004). Engelhardt Jr. (1998), atesta 

dizendo que o que distingue as pessoas é a sua capacidade de ser auto-consciente, racional e 

preocupada com a censura e o louvor. Gonçalves (2009) refere que existem inúmeras 

definições de pessoa, mas que, todas elas, têm em comum considerarem indispensável ao 

conceito de pessoa a racionalidade, ou seja, a consciência e a capacidade de pensamento 

reflexivo. Apenas as pessoas são agentes morais, porque a sua racionalidade, as torna livres 

e capazes de decidir. 
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Pacheco (2004) afirma que a pessoa é um ser dotado de razão, de vontade e de liberdade e, 

por tal, responsável pelos seus actos. É possuidora de liberdade, mas também de 

consciência moral, que a leva a escolher e agir segundo a razão e a consciência e não 

segundo os seus impulsos primários. É um ser autónomo, que age de forma responsável, 

mas não é auto-suficiente, nem independente, realizando-se através da sua relação com o 

outro e com o mundo. A autora refere que todos nós nascemos seres humanos, idênticos 

em termos biológicos, e vamo-nos desenvolvendo como pessoas, únicas e singulares, 

através das relações com os outros e com tudo o que nos rodeia. A pessoa é um ser que se 

situa num espaço e tempo físicos, inserida numa realidade social e política e condicionada 

pela sua relação familiar. O ser humano integra no seu “Eu” tudo o que o envolve, 

tornando-se uma pessoa única, irrepetível e com características específicas. Defende que 

cada pessoa é dotada com a sua personalidade, os seus sentimentos, as suas ideias e os seus 

interesses, e incorpora em si as experiências do passado e as expectativas do futuro, o que 

condicionará o modo como encara as situações com que se depara.  

 

Assim sendo, cada pessoa vive a sua doença de uma maneira única, e tem problemas 

singulares, sendo que, alguns são característicos da doença, e os outros são simplesmente 

seus. Neste sentido, para a investigadora, o doente não deve ser reduzido à sua patologia, 

visando apenas a doença, como se ela se pudesse abstrair da pessoa doente. Declara que é 

crucial tratar a doença não esquecendo o doente e cuidar do doente não esquecendo a 

pessoa. Pois a pessoa deve ser considerada na sua totalidade, sendo como que uma “unidade 

insubstituível” e na sua situação particular, nunca podendo ser reduzida a um número ou a 

uma patologia. A pessoa é um ser único, singular, insubstituível, nunca redutível ao valor 

das coisas - com uma dignidade. 

 

4.2 Dignidade da Pessoa 

 

Immanuel Kant foi o primeiro na História da Filosofia a aclamar a Dignidade da Pessoa, 

tendo-a definido como um valor intrínseco, incondicional e incomparável (Kant, 1995; 

Pacheco, 2004; Trorey e Matiti, 2004). Para ele tudo tem um valor, um preço ou uma 

dignidade. Nomeadamente, as coisas têm um preço, e podem ser substituídas por outras 

iguais, sendo utilizadas para servir o homem. Já a Pessoa é um fim em si mesmo, sendo 
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única e insubstituível, não tendo um preço mas sim um valor incondicional, intrínseco e 

absoluto - a dignidade (Pacheco, 2004).  

 

O filósofo (1995:71-72) proclama a Pessoa como um fim em si mesmo dizendo: “no reino 

dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela 

qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite 

equivalente, então ela tem dignidade”. A dignidade da pessoa decorre do seu valor incondicional, 

e de cada ser humano ser único e irrepetível (Pacheco, 2004). Este conceito de Dignidade 

surge no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e fundamenta 

eticamente os restantes direitos. Como descrito: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade”. 

 

O documento mais recente da Unesco, denominado Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos, de 2005, cita entre os seus objectivos: “contribuir para o respeito pela 

dignidade humana e proteger os direitos humanos, garantindo o respeito pela vida dos seres humanos e as 

liberdades fundamentais, de modo compatível com o direito internacional relativo aos direitos humanos”. 

Entre os princípios fundamentais a serem respeitados, o artigo 3º refere: “a dignidade 

humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente respeitados”.  

 

Para alguns autores (Pacheco, 2004; Pessini 2005), o ser humano, pela simples razão de 

existir é detentor de uma dignidade incondicional e de direitos invioláveis, que não 

diminuem, nem desaparecem pelo facto de se encontrar doente. Pessini (2005) na sua 

reflexão [Dignidade Humana nos limites da vida: reflexões éticas a partir do caso Terri Shiavo], afirma 

que, em situação de doença, é possível perder o senso da própria dignidade, mas não a 

dignidade em si. Refere, ainda, que é tarefa dos profissionais de saúde restaurar esse senso e 

o sentido da dignidade. O mesmo autor afirma que, o reconhecimento que cada ser 

humano possui uma igual dignidade é uma motivação profunda para cuidar 

adequadamente, ou seja, com dignidade.  

 

No seu estudo [Cuidar a pessoa em fase terminal], Pacheco (2004) adverte que, o avanço 

tecnológico avassalador pode levar a que se acabe por esquecer o respeito pela dignidade 

humana. Pois este avanço encaminha, por um lado, para novas descobertas e melhores 

condições de saúde, mas por outro lado, para a manipulação e experimentação exagerada 
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da pessoa doente, prolongando-se vidas indefinidamente, artificialmente, sem qualidade. 

Acrescenta ainda, que enfrentámos a desumanização, num caminho que tende para o 

tecnicamente perfeito, em que a pessoa deixou de ser cuidada como um fim em si mesmo, 

tornando-se um meio em função de determinado fim. O doente é, com frequência despido 

do respeito que merece, em toda e qualquer circunstância, e esquece-se o seu valor 

incomparável e irrenunciável - a sua dignidade. 

 

Neto et al. (2004), no seu livro [A Dignidade e o sentido da vida], conclui que a dignidade, para 

os doentes, inclui aspectos que abrangem o conforto físico e o respeito pelas suas 

perspectivas psicológicas, espirituais, culturais e sociais. Esclarece, ainda, que existem 

aspectos particulares de cada indivíduo que influenciam o seu conceito de dignidade. Até 

para o mesmo doente, o conceito pode ir variando de acordo com o momento da doença 

que este atravessa, e das necessidades que dele emergem. Para Pacheco (2004), a 

personalidade, as histórias de vida, os sentimentos, as ideias, os interesses, as experiências 

vivenciadas e as expectativas quanto ao futuro, influenciam o conceito de dignidade do 

doente. Neto et al., (2004) acrescentam que, para alguns doentes, a noção de dignidade está 

ligada à ideia de que a sua essência permanecerá, mesmo após a morte, e de que serão 

lembrados pelos familiares, e dessa forma permanecerão vivos. 

 

Um interessante estudo de 2004, [Perceptual adjustment levels: patients´ perception of their dignity in 

the hospital setting], realizado por enfermeiros, a 102 pacientes de três Hospitais Ingleses, deu 

conta do que os doentes hospitalizados descreviam como dignidade. As categorias 

definidoras do conceito de dignidade fornecidas pelos doentes foram: privacidade, 

confidencialidade, necessidade de informação, poder de escolha do paciente, envolvimento 

nos cuidados, independência, a forma como era chamado, decência, controlo, respeito, 

relação enfermeiro-doente. O respeito pela privacidade, o poder de decisão, a 

independência, e ser chamado pelo nome preferido, são segundo este estudo, factores 

importantes para a manutenção da dignidade, quer se esteja hospitalizado ou não. Para 

alguns doentes, ter dignidade significava olharem para si próprios com respeito e algum 

orgulho. Referiu-se também, neste estudo, que se a dignidade não era respeitada os doentes 

sentiam-se envergonhados, humilhados, desvalorizados e indignos. 

 

Trorey e Matiti (2004) autores do estudo referido, afirmam que, para promover a dignidade 

dos doentes, os enfermeiros têm de combinar as expectativas dos pacientes, em cada uma 
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das categorias descritas, com as intervenções de enfermagem. Para eles, a dignidade 

consiste em concertar as necessidades do doente e as circunstâncias. A essência do conceito 

de dignidade, encontra-se no equilíbrio entre os requisitos gerais de todos os seres 

humanos, pertencentes a diferentes culturas, e as necessidades específicas de cada um. 

 

Existem alguns trabalhos na área da dignidade em fim de vida, nomeadamente um de 

Chochinov (2006), de nome [Dying, Dignity, and New Horizons in Palliative End-of-Life Care], 

que preceitua três domínios a ter em conta no constructo da dignidade: as preocupações 

relacionadas com a doença, as preocupações relacionadas com o eu (dignity conserving 

reportoire) e as preocupações relacionadas com o meio social (social dignity inventory). Neste 

estudo, o autor pretende esquematizar as três grandes áreas de influência nas percepções 

individuais de dignidade dos doentes. 

 

Entre as preocupações relacionadas com a doença o autor apresenta como aspectos a 

ter em conta: (i) o medo da dor e outros sintomas físicos e psicológicos; (ii) a ansiedade da 

morte; (iii) a incerteza face ao futuro; (iv) a manutenção da autonomia funcional; (v) a 

manutenção da acuidade cognitiva; (vi) a participação na tomada de decisão. No segundo 

grupo, encontrámos o reportório de conservação da dignidade, que inclui as influências 

relacionadas com os recursos psicológicos e espirituais do doente. Aqui o autor apresenta 

áreas como: (i) a continuidade do eu apesar das mudanças físicas, de modo a conservar a 

individualidade; (ii) a preservação da autonomia; (iii) a manutenção da esperança; (iv) a 

manutenção de papéis e orgulho próprio; (v) a apreciação da narrativa da vida; (vi) a 

aceitação e resiliência; (vii) viver o momento; (viii) deixar legado; (ix) a procura de conforto 

espiritual e, eventualmente religioso. Nas preocupações com o meio social, encontrámos 

as influências ambientais que podem afectar a dignidade, nomeadamente: (i) as fronteiras 

da privacidade; (ii) o apoio social; (iii) a sobrecarga dos cuidadores; (iv) a resolução de 

assuntos pendentes. As categorias descritas expressam um conjunto de questões, que 

influenciam a forma como a pessoa percepciona a sua dignidade, à medida que a morte se 

aproxima. De seguida apresentamos as intervenções sugeridas como forma de promover a 

dignidade dos doentes, às quais o autor chamou Estratégias Promotoras da dignidade. As 

relacionadas com a doença incluem: (i) monitorizar e controlar os sintomas; (ii) 

promover os cuidados de conforto e recorrer ao relaxamento e outras medidas não 

farmacológicas; (iii) fornecer informação sobre a doença e os tratamentos, conforme o 

pedido do doente, promover um diálogo isento e verdadeiro sobre as opções de 
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tratamento; (iv) partilhar as decisões terapêuticas com o doente e a sua família, dando o 

controlo da situação ao doente sempre que possível; (v) evitar medicação sedativa, se esse é 

o desejo do doente; (vi) estimular a capacidade funcional e a autonomia, promovendo as 

adaptações necessárias nas diferentes tarefas em que o doente se vai envolvendo, 

centrando-se no que ele ainda pode fazer. As intervenções relacionadas com o eu 

incluem: (i) mostrar interesse na pessoa, na sua história de vida, nos seus feitos; (ii) ajudar a 

manter o orgulho e os papéis; (iii) estimular a autonomia, partilhando decisões terapêuticas, 

incentivar a participação nas decisões quotidianas e familiares; (iv) promover a esperança 

realista, com objectivos realistas; (v) incentivar a realização de uma narrativa da vida, 

atribuindo-lhe valor, sentido e significado, mostrar que se pode passar um legado através de 

ensinamentos, ou de vivências através de vídeos e escritos para os familiares; (vi) ajudar a 

viver o presente, valorizando as vitórias; (vii) promover resiliência e aceitação; (viii) 

promover o recurso a práticas de relaxamento, ouvir música, à espiritualidade, e às práticas 

religiosas, com realce para a transcendência do sentido da vida e da morte. As 

relacionadas com o meio social incluem: (i) garantir fronteiras da privacidade individual, 

pedir autorização para procedimentos técnicos; (ii) garantir o apoio social adequado; (iii) 

questionar sobre quem são as pessoas significativas, e estimular a sua presença; (iv) 

incentivar as relações, estimulando para a importância da resolução de conflitos antigos ou 

recentes, para pedir desculpa, e para se despedir; (v) facilitar a concretização de directivas 

futuras em relação aos actos fúnebres, e ao testamento, se for essa a vontade do doente; 

(vi) incentivar a participação dos prestadores de cuidados nos autocuidados, valorizando o 

seu contributo, ajudando-os a descentrar-se do doente e a permitir a expressão de emoções.  

 

Para Neto et al (2004) estas sugestões devem ser tidas em conta, na prestação de cuidados a 

doentes em fim de vida, de modo a prestar-lhes cuidados de qualidade e a garantir a sua 

dignidade. A mesma autora afirma que, para além disto, é importante que estes doentes 

sejam olhados como Pessoas, que precisam de se sentir queridas, que merecem a nossa 

atenção, o nosso maior profissionalismo e o nosso melhor empenho.  
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5. ÉTICA NO FIM DA VIDA 

 

 

Para Twycross (2003) a ética no fim da vida terá de ser a análoga à das restantes fases da 

mesma. O mesmo autor refere que, nesta fase, os profissionais de saúde têm a dupla 

responsabilidade de preservar a vida e aliviar o sofrimento dos doentes. O seu 

comportamento deverá reger-se pelos princípios idealizados por Beauchamp e Childress 

(1999): o Respeito pela Autonomia; a Beneficência; a Não Maleficência e a Justiça. 

 

Para Antunes (1998) em [Ética em Cuidados de Saúde], o princípio do respeito pela autonomia 

individual, não é mais que o direito de cada pessoa ao seu auto governo, é o exercício da 

liberdade da pessoa enquanto agente social. Barbosa e Neto (2010) afirmam que, na prática, 

este princípio, que está na base da doutrina do consentimento informado, representa a 

importância de o doente ter de assentir a realização de determinados tratamentos ou poder 

recusá-los. Esclarecem, ainda, que este princípio deve ser encarado como um momento de 

diálogo e partilha de conhecimentos entre o profissional de saúde e o doente, e não, 

apenas, como a obtenção de uma autorização.  

 

Para Gonçalves (2009:49) [A Boa Morte: ética no fim da vida], os doentes “mesmo na fase final da 

vida, em que são frequentes alterações cognitivas de intensidade variada e cuja dependência e fragilidade os 

torna mais vulneráveis, podem, ainda assim, exprimir, muitas vezes, a sua vontade”.  

Como afirma a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do 

Ser Humano relativamente às aplicações da Biologia e da Medicina - Convenção sobre os 

Direitos do Homem e da Biomedicina (1997) no seu artigo 5º: “Uma intervenção no domínio da 

saúde não pode ser efectuada senão depois de a pessoa em causa ter dado o seu consentimento, de forma livre 

e esclarecida, para o efeito. A esta pessoa deve ser dada previamente informação adequada quanto ao 

objectivo e à natureza da intervenção, assim como quanto às consequências e seus riscos. A pessoa pode, a 

qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento”. 

 

Melo (1999) [Actas do V Seminário Nacional do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 

Vida] afirma que, durante séculos, a relação médico e doente era uma relação desigual, uma 

relação paternal e autoritária, entre aquele que sabe e o que não sabe, entre o que pode e o 

que está fragilizado. O médico procurava, segundo o seu ponto de vista, o melhor para o 

doente, decidindo em vez dele, sem lhe dar qualquer explicação e sem lhe pedir 
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consentimento para qualquer intervenção médica, que considerasse ser conveniente. 

Antunes (1998) em [Ética em Cuidados de Saúde], declara que a relação médico-doente se 

baseava, exclusivamente, no Principio da Beneficência, tendo o doente que respeitar esse 

ser superior, que era visto como o dono da verdade, obedecendo-lhe sem questionar. No 

entanto, segundo Melo (1999) [Aspectos Éticos das Pessoas em Situação de Doença] a pessoa, pelo 

facto de se encontrar doente, não deixa de ser titular de nenhum dos seus direitos, e desde 

logo do direito à autodeterminação nos cuidados de saúde. Assumiu-se, então, uma luta ao 

paternalismo clínico, afirmando a autonomia como valor ético primordial, sendo o doente 

activo nas decisões, que a si lhe dizem respeito, permitindo-lhe optar entre as várias 

terapêuticas possíveis ou simplesmente recusar-se a seguir qualquer plano proposto pelo 

profissional de saúde. Para Vieira e Rodrigues (2007) [Humanização da Saúde], deve existir 

um esforço conjunto para tentar ir de encontro do desejo do doente, procurar sempre a 

obtenção de consentimento informado, livre e esclarecido, para todas as atitudes 

terapêuticas, criar planos de cuidados personalizados em conjunto com o utente, envolver e 

mediar as relações entre os familiares cuidadores e os doentes. 

 

No entanto, segundo Ferraz Gonçalves (2009), existem doentes que não querem receber 

essa informação detalhada, que lhes permitiria decidir, ou não querem mesmo participar 

nas decisões sobre a sua situação. O autor refere que, quando os doentes manifestam a sua 

vontade de não querer saber o diagnóstico ou prognóstico, ou não querem tomar decisões, 

delegando-as na família, estão, também, a exercer a sua autonomia.    

 

Para Melo (1999), o princípio da beneficência, deve pautar a actuação dos profissionais de 

saúde, devendo ser doseado pelo dever de respeitar a autonomia individual do doente. 

Barbosa e Neto (2010) referem que o dever de beneficência, diz respeito à tentativa de 

assegurar o melhor para o doente e de não lhe causar danos, através de determinadas 

terapêuticas que poderiam revelar mais aspectos negativos do que positivos. Para os 

autores, e no que diz respeito às pessoas com doença oncológica, incurável e progressiva, 

poderíamos considerar como terapêuticas desadequadas, aquelas que prolongassem o 

período final da vida, sem garantirem o alívio do sofrimento. Para eles, as terapêuticas que 

se possam revelar desadequadas e inapropriadas, cabem no âmbito da futilidade. Estas 

medidas agressivas e ineficazes, representam casos de má prática clínica e constituem a 

chamada distanásia ou obstinação terapêutica. 
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É fundamental agir de modo a respeitar a vontade do doente, tendo em conta o seu melhor 

interesse, sem o prejudicar - Principio da não maleficência. Assim, para Twycross (2003) os 

benefícios potenciais do tratamento devem ser ponderados, relativamente aos riscos e 

malefícios do mesmo, sendo digno lutar para preservar a vida, mas quando os malefícios 

resultantes dos tratamentos dessa preservação, ultrapassarem os seus benefícios potenciais, 

devem ser suspensos e proporcionar-se conforto na morte. Deve, então, combater-se a 

utilização de técnicas que não vão produzir qualquer benefício e poderão ainda causar mais 

sofrimento.  

 

O último princípio a considerar é o da Justiça, que segundo Barbosa e Neto (2010) se 

encontra relacionado com a alocação de recursos em saúde. No entanto, como referem os 

autores, os custos não deverão servir de pressão para a prestação de cuidados, nem ser o 

único determinante na tomada de decisão. Antunes (1998) [Ética em Cuidados de Saúde], 

refere que o exercício dos profissionais deve reger-se pelo Principio da Justiça, acautelando-

se a justa distribuição de recursos na sociedade. Para Vieira e Rodrigues (2007) 

[Humanização da Saúde] importa rentabilizar a utilização dos recursos disponíveis, 

adequando-os às reais necessidades dos doentes. 

 

5.1 Direitos Do Doente Terminal  

 

Melo (2007) no artigo [O direito de morrer com dignidade Lex medicina] informa que o doente 

terminal não pode ver limitados, arbitrariamente, os seus direitos, pelo simples facto de se 

encontrar doente, na fase final de uma doença incurável, no estado actual do conhecimento 

médico. 

 

Por pertencer a um grupo de doentes particularmente fragilizado, foram criadas algumas 

tentativas de lhe dar uma protecção acrescida, como é o caso da Carta dos Direitos do 

Doente Terminal. Esta carta tem como objectivo principal, chamar a atenção dos 

profissionais de saúde em geral, para os requisitos fundamentais de um melhor cuidado ao 

doente em fase terminal e foi elaborada e aprovada em 1975, num seminário intitulado 

“Paciente Terminal: Como ajudá-lo?” realizado em Sansing – Michigan (Pacheco, 2004). Esta 

carta teve como inspiração a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e apesar de ter 

sido elaborada há mais de 30 anos, os direitos nela referidos mantêm-se bastante actuais. 
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Como diz Pacheco (2004), mais do que direitos, a carta exprime necessidades, sempre reais, 

da pessoa que se aproxima da morte. Dos direitos referidos na Carta destacam-se os 

seguintes: (i) Ser tratado como pessoa até ao momento da morte, o que implica a prestação 

de cuidados individualizados, tendo em conta que o doente é uma pessoa, única em 

carácter, personalidade, passado, cultura, hábitos, valores e convicções que devem ser 

respeitados; (ii) Expressar os seus sentimentos e emoções relacionadas com a proximidade 

da morte, o que implica ser ouvido, compreendido e poder partilhar com os amigos, 

familiares e profissionais de saúde todas as suas preocupações, para o que é necessário um 

clima de abertura e verdade; (iii) Manter um sentimento de esperança e ser cuidado por 

pessoas capazes de ajudar a alimentá-la, e que pode ir desde a esperança de conseguir a 

cura, até outro tipo de esperança menos ambiciosa, como seja a de viver mais algum 

tempo, de não sofrer, de ter uma morte serena, ou ainda, a esperança da morte não ser 

simplesmente o fim de tudo; (iv) Manter e expressar a sua fé, ou seja, poder discutir e 

partilhar as suas convicções religiosas, mesmo que sejam diferentes das dos outros, o que 

implica a liberdade de ter a assistência religiosa que deseje. E mesmo quando o doente não 

professa qualquer religião, tem também direito de prescindir de qualquer assistência 

religiosa; (v) Ser cuidado por pessoas competentes e sensíveis, que compreendam as suas 

necessidades e prestem cuidados correspondentes, tecnicamente correctos e com 

sensibilidade humana, mesmo que seja evidente que a cura já não é possível; (vi) Não sofrer 

indevidamente, o que inclui o alívio da dor e da restante sintomatologia, a prestação de 

cuidados proporcionados em relação aos resultados esperados e também todo o apoio 

psicológico que possa contribuir para diminuir o seu sofrimento; (vii) Receber respostas 

adequadas e honestas às suas perguntas, participar em todas as decisões que lhe dizem 

respeito e decidir livremente sobre o seu tratamento, após ser devidamente esclarecido; 

(viii) Manter a sua hierarquia de valores e não ser discriminado pelo facto de as suas 

decisões serem diferentes das que tomariam as pessoas que o cuidam; (ix) Ter o conforto e 

a companhia dos seus familiares e amigos ao longo de todo o processo de doença e no 

momento da morte e nunca morrer só; (x) Morrer em paz e com dignidade. 

Na carta podemos observar a referência a alguns direitos particularmente importantes nesta 

fase. O Direito a ser tratado como pessoa, é o primeiro direito a ter em conta na prestação 

de cuidados. Segundo Melo (1999) [Aspectos Éticos das Pessoas em Situação de Doença] este 

direito implica que a pessoa não seja reduzida à sua doença, ao seu tumor, mas sim 

encarada na sua globalidade, como ser humano que precisa de ajuda, pela situação 

vulnerável em que se encontra. Outro direito referenciado é o Direito a não ser sujeito a 
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encarniçamento terapêutico, ou seja, a tratamentos fúteis ou inúteis, que causem 

sofrimento desnecessário, ou desproporcionado, face aos benefícios esperados. Segundo a 

mesma autora, os profissionais de saúde devem aprender a encarar a incurabilidade, não 

abandonando o doente em fase terminal, e procurando contribuir para o maior conforto e 

bem-estar, tanto físico, como psíquico e afectivo. Como já foi referido, o doente terminal é 

titular do Direito à Auto determinação em matéria de cuidados de saúde, sendo livre para 

recusar a realização de qualquer tratamento que lhe seja proposto. A autora diz que, para 

que a autonomia dos doentes possa ser exercida, de forma consciente, séria e esclarecida, é 

fundamental que seja respeitado o seu Direito a ser informado sobre o seu estado de saúde, 

alternativas de tratamento e prognóstico. É também titular do Direito a não saber, não lhe 

podendo ser imposta informação que não deseja receber. Para Melo (1999), o Direito a 

receber cuidados apropriados ao seu estado de saúde deve ser respeitado, não devendo este 

ser abandonado, por já não haver perspectiva de cura, devendo ser alvo de cuidados que 

reduzam o sofrimento e melhorem a qualidade de vida. Para a autora, o controlo de 

sintomas deverá ser privilegiado, surgindo o Direito a uma terapêutica analgésica adequada. 

O doente terminal tem o direito a assistência psicológica, apropriada ao seu estado de saúde 

mental, pelo que é importante a multidisciplinaridade da equipa que o acompanha, como 

refere Melo (1999). É, ainda, titular do Direito ao respeito pelas suas convicções religiosas, 

que devem ser atendidas na prestação de cuidados na fase final da vida. A autora continua 

comunicando que, para atenuar a tristeza e a solidão, o doente terminal tem Direito a 

receber visitas de familiares ou amigos, bem como o Direito a ser acompanhado por uma 

pessoa da sua escolha, se possível, durante o dia e a noite. E termina declarando que, no 

fim da caminhada, o doente tem o Direito a Morrer com Dignidade, acompanhado no 

último tempo de vida, minorando a dor e ajudando-o a preparar-se para a morte. Pois o 

mais importante, será ajudar o doente a morrer, através da solidariedade, da presença, da 

atenção, ajudando-o a dar sentido ao tempo que lhe falta viver (Melo, 1999). 

 

5.2 Os Enfermeiros e a Ética 

 

A relação entre o prestador de cuidados, o enfermeiro neste caso, e o doente reveste-se de 

valores e princípios éticos. No ponto anterior, referimos a importância dos princípios 

éticos clássicos, mais gerais, mas os enfermeiros devem também modelar a sua actuação 

pelos princípios estabelecidos no seu Código Deontológico. Assim, no artigo 82º do 
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Código Deontológico do Enfermeiro – dos direitos à vida e à qualidade de vida – temos 

que:  

“O enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida durante todo o ciclo vital assume o dever de 

Atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor pelo que protege e defende a vida Humana em todas as 

circunstâncias; 

Respeitar a integridade bio-psicossocial, cultural e espiritual da pessoa; 

Participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de vida; 

Recusar a participação em qualquer forma de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante”. 

 

Perante o doente terminal, no artigo 87º - do respeito pelo doente terminal, temos que:  

“O enfermeiro, ao acompanhar o doente nas diferentes etapas da fase terminal, assume o dever de 

Defender e promover o direito do doente à escolha do local e das pessoas que deseja que o acompanhem na 

fase terminal da vida; 

Respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda expressas pelo doente em fase terminal, pela família ou 

pessoas que lhe sejam próximas; 

Respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte.” 

 

Quando na vertente curativa “já não há nada a fazer”, resta muito a fazer para os 

enfermeiros e restantes profissionais de saúde. A assistência ao doente terminal, implica a 

presença solidária do enfermeiro, alargada à presença da própria família. Nesta fase, como 

refere Ribeiro et al. (2007) [A vida: uma história com um final feliz] o enfermeiro é chamado a 

ser presença amiga, pois é profundamente desumano o ambiente anónimo e frio que 

acompanha o morrer de tantos doentes hospitalizados, onde morrem afastados da 

convivência de todos, vivendo sozinhos a própria morte, precisamente no momento em 

que a solidariedade humana deveria ser presença. 

Para Melo (1999), morrer dignamente é um direito, objectivado no respeito pela vontade 

do doente, pelas suas convicções religiosas, pelo acompanhamento pelas pessoas 

significativas, que ele mesmo escolheu, e livre de sintomas incapacitantes. O enfermeiro 

tem o dever de ajudar o doente a morrer, a assumir a realidade da própria morte com 

serenidade e paz, como sendo a última decisão da sua vida (Ribeiro et al., 2007). 
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6. CUIDAR EM FIM DE VIDA 

 

 

Para Collière (2003) [Cuidar… A primeira arte da vida], desde que há vida, os cuidados 

existem, uma vez que é necessário cuidar da vida para que esta permaneça. Para a mesma 

autora, os enfermeiros declararam o seu compromisso de cuidar das pessoas, ao longo do 

ciclo de vida, na saúde e na doença, pois cuidar é o elemento essencial da Enfermagem. 

Para autora, Cuidar é conservar a vida, assegurando a satisfação de um conjunto de 

necessidades a ela indispensáveis, mas diversificadas nas suas manifestações.  

 

No entanto, com frequência, ouvimos falar de tratamentos, de cuidados, será que tratar é o 

mesmo que cuidar? Para prosseguirmos, é fundamental distingui-los.  

Para Collière (2003), cuidamos de uma planta fornecendo-lhe o que é necessário para o seu 

crescimento, nomeadamente, luz, água, calor, no entanto, se ela tem uma doença tratamo-

la, dando-lhe um produto que faz obstáculo à doença, o que não substitui em nada os 

cuidados de manutenção da vida. No entanto, continua a autora, para o Homem, esta 

distinção tão precisa, torna-se difícil, pois nas nossas instituições de saúde, os tratamentos 

absorveram os cuidados, de tal forma que, é prioritário o domínio do tratamento, da 

reparação, tornando-se, aparentemente, dispensáveis os cuidados essenciais para manter a 

vida de todos os dias e permitir a luta contra a doença. Conforme refere Pacheco (2004) 

[Cuidar a pessoa em fase terminal], para tratar, temos a prestação de cuidados técnicos, 

especializados dirigidos à doença, que têm como objectivo reparar e obter a cura. Para 

cuidar, a autora propõe dedicar atenção global e continuada ao doente, não esquecendo que 

ele é, antes de tudo, uma pessoa e é o centro dos cuidados, que podem ser do domínio 

físico, psicológico ou espiritual, de acordo com as necessidades dessa pessoa. A 

investigadora defende que o homem, ao longo dos tempos, sempre teve de se cuidar, 

satisfazendo as necessidades humanas básicas, de modo a assegurar a continuidade da vida. 

Sempre houve necessidade da pessoa se cuidar, de cuidar dos outros ou de ser cuidada, 

criando uma relação de entre ajuda. Para a autora, aqueles que se preocupam em tratar 

apenas, dispensando o cuidar, têm como objecto da sua atenção a doença, sendo a pessoa 

vista como um órgão que não cumpre a sua função, dando-se ênfase, apenas, aos cuidados 

físicos. Continua dizendo que, o profissional que apenas trata, entusiasma-se com um 

diagnóstico interessante, reduzindo o doente a esse diagnóstico, conhecendo-o por um 

número, ou pelo nome da patologia de que sofre. Para esse profissional, o importante é a 
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busca da cura, usando todos os meios complementares de diagnóstico ao seu alcance. Para 

“vencer a luta” todos os actos são legítimos, e se tal não acontece, o sentimento de 

frustração é tão grande que acaba por abandonar o doente, porque acha que já não pode 

fazer nada por ele, ou, pelo contrário, luta ainda mais afincadamente, tentando despistar a 

doença e a morte. O enfermeiro que se concentra em tratar, dá primazia às actividades 

técnicas, e preocupa-se em tratar o doente com eficácia e competência, não se relacionando 

emocionalmente, pois considera uma perda de tempo. Executa as técnicas necessárias, 

esquecendo que acarretam sofrimento para o doente, concentrando-se na vertente física e 

desprezando a psicológica e a espiritual. 

 

Pacheco (2004) no seu estudo afirma que, para os profissionais que se preocupam em 

cuidar e tratar simultaneamente, a pessoa doente é vista como o centro, é um ser único e 

irrepetível, portador de direitos, que devem ser respeitados e com necessidades que devem 

ser atendidas. Persiste dizendo que, quem cuida, não se preocupa apenas em tratar a doença 

e os seus sinais e sintomas, mas também, em assegurar ao doente a satisfação das suas 

necessidades mais urgentes como ser humano. Cada pessoa vive a sua doença de maneira 

íntima e singular, apresentando problemas de ordem psicológica, social ou espiritual, para 

além da sua doença física. Cuidar inclui, segundo a mesma autora, valorizar a relação 

interpessoal, o respeito pelos valores e cultura da pessoa doente e a defesa da sua 

participação nas decisões a tomar. A presença de quem cuida, não é apenas física ou 

profissional, mas sim humana e capaz de escutar, compreender e ajudar, é estar 

inteiramente para o outro numa relação de proximidade e de ajuda, onde há confiança, 

abertura e compreensão. O importante para Pacheco seria utilizar a ciência e a técnica, para 

prestar cuidados globais à pessoa, de modo a privilegiar as duas categorias do cuidar: a 

competência técnica e a sensibilidade afectiva. Para a investigadora Cuidar é, também 

desenvolver atitudes de conforto e alento, mesmo quando a cura já não é possível e ajudar 

a pessoa a viver melhor até ao momento da sua morte. Quando o tratar perde o sentido e a 

doença terminal se apodera da vida, o cuidar deve permanecer fundamental, sempre e até 

ao fim. 

 

Os cuidados a prestar, ao doente em fase terminal, consistem no acompanhamento da 

pessoa, no alívio da dor e de do outros sintomas, diminuindo o sofrimento e permitindo-

lhe o máximo de bem-estar durante a vida que lhe resta viver.  
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6.1 O Enfermeiro e o Doente em Fim de Vida  

 

Pacheco (2004) no seu estudo [Cuidar a pessoa em fase terminal], declara que o enfermeiro é o 

elemento da equipa de saúde que mantém uma relação mais íntima com o doente, seja por 

permanecer mais tempo nas unidades de saúde, seja por a natureza dos seus cuidados ser 

mais directa. Refere, ainda, que este profissional apresenta uma posição privilegiada, pois, 

regra geral, conhece o doente melhor que os restantes elementos da equipa, 

nomeadamente, o seu contexto familiar, económico, social e cultural, o que permite 

detectar as necessidades especificas desse doente e encontrar formas de lhes dar resposta. 

Para a investigadora, o enfermeiro estabelece, habitualmente, a ligação entre o doente e a 

restante equipa de saúde, transmitindo ao médico problemas específicos do mesmo, 

pedindo a colaboração de outros membros da equipa e informando a família sobre os 

procedimentos de diagnóstico e terapêutica. 

 

O enfermeiro é apelidado, por alguns autores de “advogado do doente” pois a relação que 

mantém com ele, permite defendê-lo, protegê-lo e ajudá-lo a manter a sua autonomia. 

Abrams (1990), cit. por por Pacheco (2004), no seu artigo [A contrary view of the Nurse as 

Patient advocate] descreveu algumas visões em relação ao que é ser o advogado do doente: (i) 

Advogado como a pessoa cuja função é aliviar ou reduzir o medo, restabelecer os 

sentimentos de autonomia e de auto-controlo. (ii) Advogado como a pessoa que ajuda o 

doente a tomar posições acerca da sua saúde e tratamento, discutindo com ele as 

alternativas e vendo quais as que se adaptam melhor à sua situação. (iii) Advogado do 

doente como a pessoa que o informa acerca dos seus direitos e que se assegura de que este 

os compreendeu. O enfermeiro deve certificar-se que os direitos dos doentes são 

respeitados. No entanto, este profissional fica impossibilitado de informar o doente acerca 

de todos os seus direitos, pois corre o risco de entrar em conflito com outros elementos da 

equipa de saúde. Segundo Pacheco (2004), não é raro, apesar de o doente ter direito à 

verdade, o enfermeiro se ver impedido de falar sobre determinado assunto, porque a 

restante equipa acha que aquela informação deve ser ocultada. (iv) Advogado como 

representante do doente, sempre que ele não tem possibilidade de se manifestar, como é o 

caso de doentes em coma, doentes mentais, crianças ou doentes em situação de 

emergência. (v) Advogado como a pessoa que avalia a qualidade dos cuidados prestados ao 

doente e assegura a continuidade dos mesmos, verificando se a informação é transmitida 

entre os membros da equipa, e que serve de contacto entre o doente e a equipa ou entre a 
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família e a equipa. Porém, alguns autores (Kohnke cit. por Pacheco, 2004) advogam que, o 

facto de o enfermeiro defender e fazer respeitar os direitos do doente, e agir de modo a dar 

resposta às suas necessidades, não é advocacia, é apenas boa prática de enfermagem. 

 

O enfermeiro tem um papel fundamental junto do doente terminal, pois é o que está mais 

próximo dele e da família, e o que conhece melhor as suas necessidades. Segundo Hesbeen 

(1997) [Cuidar no hospital: enquadrar os cuidados de enfermagem numa perspectiva de cuidar], cit. por 

Frias (2008), os enfermeiros devem ser capazes de responder às necessidades destes 

doentes, saber prevê-las, avaliá-las e interpretar os sinais reveladores das mesmas, o que 

garante a atenção especial prestada pelo enfermeiro.  

 

Contudo, para Pacheco (2004), não raras vezes, os enfermeiros e outros profissionais, que 

estão mais vocacionados para a cura, sentem-se impotentes com situações de recuperação 

quase nula, ficando com a sensação de que já findaram as suas funções, desde o momento 

que se sabe que o doente é incurável. Este tipo de sentimentos surge, devido à falta de 

preparação dos profissionais de saúde, inclusive dos enfermeiros, para enfrentar a morte e 

para acompanhar doentes em fim de vida. A investigadora informa, que a atitude mais 

comum do enfermeiro que tem dificuldade em lidar com a morte, passa por prestar 

cuidados apressados, o que o ajuda a ser capaz de controlar as suas emoções, ou exercer 

actividades mecanizadas e bloqueadoras da relação com o doente e a família. Frias (2008), 

refere no seu estudo [O Enfermeiro com a Pessoa em fim de vida na Construção do Cuidar] que, para 

este enfermeiro, o tempo dedicado aos doentes restringe-se aos cuidados de rotina, aos 

cuidados à parte física, sendo o doente visitado, apenas, com o objectivo de lhe aplicar 

determinada técnica. 

 

Para Graham (2005) [Mutual suffering: a nurse´s story of caring for the living as they are dying], cit. 

por Sapeta e Lopes (2007) os enfermeiros que cuidam de doentes em fim de vida, num 

contexto destinado a doentes agudos, manifestam sensação de fracasso, frustração, culpa, 

ansiedade e incerteza, sentindo-se paralisados, incapazes de alcançar metas com os doentes, 

ficando impedidos de os ajudar verdadeiramente, devido ao pacto de silêncio. Sapeta e 

Lopes, (2007:139) [Cuidar em fim de vida: factores que interferem no processo de interacção enfermeiro-

doente], referem existir algumas manifestações que traduzem o sofrimento dos enfermeiros 

tais como: “a sensação de fracasso, frustração traumática e um compromisso algo confuso e descontrolado, 

dada a delicadeza da situação do doente, dos sentimentos e vivencias do enfermeiro em confronto com a 
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hostilidade do meio hospitalar, que no seu conjunto impossibilitam uma comunicação franca e honesta”. 

Estes sentimentos encontram-se ligados às dificuldades em gerir a proximidade da morte, 

em falar com o doente sobre a sua própria morte e às diferentes percepções, valores e 

atitudes da restante equipa, especialmente do médico. Os autores referenciam dificuldades 

devido à dualidade e ambivalência dos diferentes grupos profissionais, em relação à 

intencionalidade terapêutica e aos objectivos, criando um clima de desconforto.  

 

Para Sapeta e Lopes (2007), os enfermeiros são quem mais procura ter tempo, proximidade 

e disponibilidade face às necessidades dos doentes em fim de vida e às das suas famílias, 

informando-as, apoiando-as e fazendo com que participem nos cuidados. Para Pacheco 

(2004), o apoio do enfermeiro na fase terminal deve centrar-se na escuta, e não num 

simples ouvir, na empatia, e não apenas na simpatia, na congruência, e não na falta de 

autenticidade. É importante referir que, mais do que quantidade, o importante é a qualidade 

desses momentos, pois o enfermeiro não pode dedicar-se a prestar cuidados a um doente 

apenas. Nesses momentos, é fundamental fazer o doente sentir-se verdadeiramente 

acompanhado e compreendido, sem medo de ser abandonado, vendo os seus direitos 

serem respeitados e as suas vontades e interesses tidos em consideração.  

 

Pacheco (2004:139), informa que o enfermeiro tem o papel de “proporcionar comodidade e 

manter a família informada, reforçar pontos fortes na família, como a capacidade de apoio mútuo, envolver 

os familiares nos cuidados, o que é muito importante para a melhor integração do trabalho de luto após a 

morte – o facto de o familiar poder aliviar, ajudar, fazer alguma coisa pelo seu doente, ajuda-o a passar de 

um espectador impotente a um cuidador que pode sempre colaborar e ser útil aquela pessoa que lhe é tão 

querida, o que certamente contribuirá para que seja menos difícil ver morrer”. A autora continua 

dizendo que o enfermeiro deve incentivar a família a permitir ao doente falar sobre as suas 

emoções, explicando que isto favorece a comunicação e o sentimento de proximidade entre 

eles, e reduz os sentimentos de ansiedade e de culpa. O ideal seria a família ter abertura 

suficiente para falar sobre as últimas disposições do doente, nomeadamente em relação a 

heranças, pormenores acerca do funeral ou mesmo orientações para quem cá fica, o que 

permitirá uma vivencia da morte mais tranquila. 

 

Para Shatell (2004) [Nurse-patient interaction: a review of the literaure], cit. por Sapeta e 

Lopes (2007), as qualidades que os doentes valorizam nos enfermeiros que os cuidam, é a 

capacidade de exporem os seus valores e princípios, pois são mais autênticos; a 
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disponibilidade para falar com eles, a atitude de tradutor, informando e explicando; os que 

permitem o conhecimento, partilhando aspectos pessoais, usando o humor; a confiança; 

que façam mais do que é esperado e que antecipem as suas necessidades com prontidão.  

 

Sapeta e Lopes (2006) explanam que no processo de fim de vida, os resultados terapêuticos 

pretendidos pelos enfermeiros baseiam-se na busca do conforto e bem-estar, no alívio do 

sofrimento físico, psicológico e espiritual, sendo que a intenção terapêutica não passa pela 

cura ou pela recuperação, mas sim por promover a dignidade, aceitar os limites e a morte 

com a maior serenidade possível, permitindo despedir-se e paz consigo e com os outros.  
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PARTE II 

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 
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1. ROTEIRO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Para Henderson (1995) [Qualitative Research in nursing] a investigação científica é uma forma 

de obter conhecimento avançado, e é influenciada pelo contexto histórico e sócio cultural 

onde se desenrola, não podendo ser vista de uma forma livre ou neutra. Investigação 

associa-se a descoberta, a aquisição de conhecimento novo. Para Streubert e Carpenter 

(2007), o termo conhecimento refere-se às formas e caminhos de perceber e compreender 

o Self e o mundo. Estão descritas várias formas de obter conhecimento e a investigação 

permite-nos alcança-lo. Para Fortin (1999), a investigação é um meio de demonstrar o 

campo de acção e de conhecimento de determinada profissão como no caso da disciplina 

de Enfermagem. Enquanto disciplina do conhecimento, inclui um conjunto de 

conhecimentos teóricos, que sustentam a sua prática. Para a mesma autora, um corpo 

profissional é credível quando os seus membros são reconhecidos, por outros profissionais, 

como sendo peritos num domínio particular de conhecimentos de prática. Nesta 

perspectiva, considerando o quadro conceptual anteriormente exposto e a temática em 

estudo, considerando que o seu conhecimento será extremamente importante para a 

disciplina, passaremos a descrever a metodologia considerada mais indicada para o seu 

estudo. Este capítulo diz respeito à forma como vamos estudar o objecto, como 

seleccionamos a população e a amostra - os participantes na investigação,  assim como 

recolhemos os dados e os analisamos, na tentativa de produzir uma teoria sobre o assunto.  

 

1.1 Objecto do estudo 

 

A doença terminal transporta um conjunto de problemas, que determinam o sofrimento da 

pessoa humana e influenciam a sua qualidade de vida (Neto et al., 2004). Todo o contexto 

de doença e tratamento, influencia a situação emocional, económica e social do doente e, 

também, da sua família. As necessidades da pessoa em fim de vida são múltiplas, e incluem 

aspectos quer de ordem física, quer de ordem psicológica, social e espiritual, conforme 

anteriormente citados. Esta vivencia é transaccionada pela pessoa doente de forma 

particular, o que leva ao aparecimento de necessidades tão específicas, quanto singular é a 

pessoa. 
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Na vida profissional, enquanto enfermeira num serviço de cirurgia, onde supostamente 

encontraríamos doentes cirúrgicos, debilitados temporariamente, e que em breve 

regressariam à vida activa, acabamos por encontrar doentes oncológicos em fase final de 

vida, em sofrimento, para controlo de sintomas e a carecer de cuidados especializados. Não 

é nada fácil lidar com o sofrimento humano, perante a dependência, a dor e a fragilidade 

das pessoas. Destas, umas são mais apelativas, outras mais solitárias. Umas são mais 

acompanhadas pela família, outras sentem-se mais sós. São pessoas/doentes a quem 

precisámos de dedicar muito tempo, pois têm necessidade de ser ouvidas no seu 

sofrimento e apoiadas. Contudo, a equipa de enfermagem é constituída na sua maioria por 

enfermeiros com poucos anos de serviço, com formação de cuidados gerais, muito jovens, 

que não tendo na sua formação académica obtido conhecimento específico sobre cuidados 

paliativos, (conhecimento fundamental para planear cuidados adequados às necessidades 

destes doentes), acabam por, na prática, ter alguma dificuldade em aferir cuidados às reais 

necessidades destes doentes. Por outro lado, dado que estes serviços se destinam a doentes 

do foro cirúrgico, difícil se torna, face a um doente que necessita de cuidados paliativos, 

planear cuidados que satisfaçam as suas necessidades. Pensamos que existe aqui uma falha, 

quer na formação académica, quer na formação em serviço relacionada com esta área 

específica dos cuidados. Reconhecemos ser um imperativo responder às necessidades das 

pessoas que padecem de doença oncológica, incurável e progressiva e se encontram 

internadas num serviço de tratamento agudo – se são internadas numa instituição de saúde 

confiam que irão ser tratadas pelas equipas mais competentes. 

 

Este estudo pretende, conhecer as necessidades destes doentes, para em última análise 

poder elencar as intervenções dos enfermeiros, tidas como prioritárias, para cuidar da 

forma mais adequada, com maior dignidade. Nesta medida surgiram as seguintes questões 

orientadoras:  

(i) Que necessidades humanas dizem ter, as pessoas que sofrem de doença oncológica, 

incurável e progressiva, e se encontram internadas num serviço de cirurgia? 

(ii) Existirão outras necessidades humanas, para além das físicas, que necessitem de ser 

assistidas durante a fase de internamento? Quais? 

(iii) Que tipos de intervenções de enfermagem podem contribuir para melhorar o 

quotidiano destes doentes?  
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Como objectivos propomo-nos: 

(i) Identificar e descrever as necessidades da pessoa com doença oncológica, incurável 

e progressiva, internada num serviço de cirurgia; 

(ii) Identificar quais as áreas de intervenção prioritárias na assistência da pessoa com 

doença oncológica, incurável e progressiva, internada num serviço de cirurgia. 

 

1.2 Natureza do estudo  

 

Considerando a natureza, a complexidade, a subjectividade do tema e do objecto em análise 

- necessidades da pessoa com doença oncológica, incurável e progressiva - decidimos por 

um estudo de natureza qualitativa. Os métodos qualitativos encorajam os procedimentos 

analíticos que permitem perceber a noção de «significado» e de «sentido» do objecto para as 

pessoas. Os estudos de natureza qualitativa têm a qualidade de serem inegáveis, quando 

interessa perceber a perspectiva individual sobre um assunto, porque as palavras têm um 

sabor mais intenso e concreto, e que é mais convincente do que uma página cheia de 

números (Gray, 2004). São estudos com ênfase no holismo e com maior potencial para 

revelarem a complexidade do fenómeno. Focam-se no fenómeno, integrado num contexto 

específico, o que de facto se articula perfeitamente com o que pretendemos. 

 

A opção pela investigação qualitativa relacionou-se então, com a necessidade de darmos 

ênfase à experiência vivida pelos participantes, às suas percepções, ideias, juízos e 

pressupostos. Os estudos qualitativos podem ser realizados tendo em conta vários tipos de 

aproximação ao objecto em análise. A aproximação do tipo fenomenologia pareceu-nos a 

abordagem mais adequada. A fenomenologia trabalha com instrumentos de recolha de 

dados do tipo entrevista, com rara intenção de apenas as codificar, capturando na interface 

com o entrevistado e na contínua interpretação do seu conteúdo a essência das ideias que 

caracterizam o fenómeno. Procura aquilo que é constante no fenómeno para uma 

compreensão prática do mesmo (Miles e Huberman, 1994). 

 

Assim, pretendemos entender as ideias que rodeiam e medeiam o processo de doença, 

vivido pelo doente oncológico incurável, em ambiente hospitalar, partindo do pressuposto 

de que, quer o ambiente, quer a singularidade do doente e a sintomatologia, influenciam as 

suas necessidades. Por outro lado, conforme pudemos perceber pela bibliografia 
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consultada, torna-se difícil a análise e construção das características deste fenómeno com 

um estudo de outra natureza, sobretudo quantitativo.  

 

Dentro da aproximação fenomenológica, a investigação teve um carácter exploratório, pois 

o estado do conhecimento neste nível de investigação é ainda reduzido. Gray (2004) sugere 

os estudos do tipo exploratório para explorar o que está a acontecer e fazer questões sobre 

o assunto. Teve um carácter descritivo, na medida em que, pretendia descrever um 

fenómeno, do ponto de vista dos participantes, pelo que ilustraremos com as suas próprias 

palavras os conceitos que nela vão emergir. Procuraram-se os “significados” relativos a 

uma população em estudo, de forma a definir conceitos e relações entre eles, relatando-se 

as características do fenómeno. Os estudos descritivos providenciam uma imagem do 

fenómeno tal como ocorre naturalmente (Gray, 2004). O conhecimento exposto foi gerado 

através do raciocínio indutivo pois, como argumenta Streubert e Carpenter (2007), partiu-

se dos detalhes da descrição da experiência e chegou-se a uma imagem mais geral do 

fenómeno de interesse, percebendo e tentando construir as relações entre os códigos 

emersos. Seguindo a perspectiva destes investigadores, o paradigma da investigação será 

marcado pela descoberta, descrição, compreensão e interpretação dos dados, considerando 

os participantes e o contexto de desenvolvimento do fenómeno. 

 

1.3 Selecção da amostra 

 

O universo do estudo situou-se na população de doentes que foram internados em 3 

serviços de Cirurgia, de um hospital central na cidade do Porto, entre Novembro de 2009 e 

Junho de 2010, com doença oncológica, incurável e progressiva. A amostra foi constituída 

pelo número de participantes que reuniram os seguintes critérios: 

(i)  Diagnóstico médico de doença oncológica, do foro digestivo, incurável e 

progressiva; 

(ii) Encontrar-se internado num dos 3 serviços de cirurgia;  

(iii) Estar consciente e orientado no tempo e no espaço; 

(iv) Aceitar participar no estudo. 

 

Foram incluídas na amostra pessoas de ambos os sexos, conscientes e orientadas, de idade 

variável e portadoras de doença oncológica, do foro digestivo, progressiva e incurável 
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1.4 Método de recolha de dados: a entrevista  

 

O instrumento de recolha de dados seleccionado recaiu sobre a entrevista, que segundo 

Gray (2004), se caracteriza por uma conversa entre pessoas, na qual uma faz o papel de 

investigador. O mesmo autor, considera a entrevista um instrumento poderoso para extrair 

dados sobre a visão das pessoas, as atitudes e os significados que fundamentam a sua vida e 

o seu comportamento. A entrevista constitui uma técnica, cuja interacção com o 

interlocutor permite penetrar nas realidades morais dos participantes, sendo uma tarefa 

muito mais árdua do que à partida se pode imaginar. Mas, era isso mesmo que 

pretendíamos, entender pela voz dos próprios o que pensavam sobre o assunto, como viam 

os seus cuidados e as suas necessidades naquele estado de saúde. 

 

Neste estudo utilizamos uma entrevista semi-estruturada. Gray (2004) refere que, neste tipo 

de entrevista, o investigador tem uma lista de assuntos e questões que têm de ser 

abordados, mas a ordem das questões depende da direcção que a entrevista toma. 

Inclusivamente, algumas questões que não estavam antecipadamente incluídas na 

entrevista, foram colocadas assim que novos assuntos emergiram. Esta técnica é 

importante para manter a equidade relativamente ao significado e sentido. Para o 

investigador, este tipo de entrevista permite que o entrevistado exprima as suas visões e 

opiniões, e expanda a resposta. Por outro lado a introdução de pequenas questões, permitiu 

clarificar e aprofundar ideias/conceitos. 

 

Elaboramos um guião orientador para a entrevista, com base nos aspectos essenciais a 

abordar (Anexo nº 3). Apoiamo-nos na Teoria das Necessidades de Maslow, por, após 

consulta de estudos nesta temática, concluirmos da sua defesa e utilização em variados 

contextos relacionados com cuidados paliativos (Barbosa e Neto, 2010; Zalenski e Raspa, 

2006). 

 

Estruturou-se o guião orientador da entrevista da seguinte forma: 

(i) Questões sócio demográficas; 

(ii) Cinco questões sobre as NHB de acordo com a Teoria das necessidades de 

Maslow;  
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(iii) Quatro questões mais gerais que abordam os sentimentos e o sofrimento do 

doente; 

(iv) E uma última questão sobre as intervenções dos enfermeiros que melhoram o dia-

a-dia do doente no internamento.   

 

A entrevista foi, inicialmente, realizada em dois doentes, o que serviu de pré-teste. Estas 

entrevistas serviram de preparação para a investigadora e, também, para a alteração de 

alguns pontos que se repetiam, ou cujas perguntas dirigiam para respostas idênticas, pelo 

que o guião orientador foi reformulado. Estas entrevistas não foram incluídas no estudo. A 

entrevista foi efectuada em contexto hospitalar, durante o internamento, numa sala calma e 

privada, num horário previamente acordado com o doente e combinado com os 

profissionais (equipa de enfermagem). Procuramos que fosse realizada num período de 

acalmia dos sintomas. Uma vez que a investigadora desempenha a sua actividade 

profissional na instituição onde foi aplicado o estudo, foi, também, indispensável que a 

entrevista fosse efectuada fora do seu horário de trabalho, de modo a evitar a confusão de 

papéis (enfermeira/investigadora). 

 

Antes da recolha de dados, o projecto da investigação, assim como o guião orientador da 

entrevista, o pedido de consentimento informado, as autorizações dos Directores dos 

serviços de Cirurgia, entre outros documentos exigidos, foram enviados para apreciação do 

Departamento de Ensino, Formação e Investigação em Maio de 2009. Após pedido de 

esclarecimento à investigadora sobre alguns pontos em Agosto de 2009, o processo foi 

encaminhado para a Comissão de Ética para a Saúde, tendo sido fornecido parecer 

favorável à execução do estudo em Novembro de 2009 (conforme Anexo nº2). Assim, a 

realização das entrevistas teve inicio em Novembro de 2009 e terminou em Junho de 2010, 

tendo sido efectuadas nos serviços de cirurgia do Centro Hospitalar do Porto - Santo 

António.  

 

Os participantes foram abordados pela investigadora no seu local de internamento, tendo 

sido fornecidas, numa linguagem compreensível, todas as informações acerca da 

investigação, em que consistia a sua participação e quais os riscos/benefícios. Foi efectuado 

o esclarecimento de dúvidas. O doente foi, também, informado que tinha o direito de se 

retirar, a qualquer momento, da investigação, sem o dever de se justificar e sem qualquer 
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prejuízo. Para confirmar a sua participação neste estudo, teve de assinar o consentimento 

livre e esclarecido por escrito à investigadora (conforme Anexo nº 1). 

 

No que diz respeito aos riscos potenciais para o entrevistado, este estudo de investigação 

pode apresentar um risco temporário, ou seja, um risco mínimo de sentir desconforto 

durante a investigação, que se pode associar à ansiedade de ter de responder às questões, à 

vergonha, ou à fadiga física sentida, e termina assim que a entrevista encerra (Fortin, 1999). 

Como benefícios este estudo colaborará para compreender as necessidades da pessoa 

entrevistada e incitará comportamentos com o objectivo de as satisfazer, fornecendo, 

também, dados relevantes para o avanço do conhecimento e para a melhor assistência das 

pessoas em condições semelhantes. Quanto às entrevistas, estas tiveram a duração média 

de 30 minutos. Durante esse tempo, esteve sempre presente na interacção desenvolvida, a 

tentativa de estabelecer um clima de confiança, para que o entrevistado se sentisse à 

vontade para responder, e evitar juízos de valor. O guia orientador da entrevista ajudou-nos 

a tocar todos os pontos definidos como essenciais. A entrevista foi gravada em áudio com 

a autorização do entrevistado, a quem foi dada oportunidade de a ouvir no final, se assim, o 

desejasse. No entanto, nenhum dos entrevistados mostrou interesse em a escutar.  

 

Transcreveram-se depois as entrevistas para suporte informático, tendo-lhe sido atribuído 

um código [caso – CE]. A transcrição foi a mais isenta e fiel possível, para que não se 

perdesse a emoção e os sentimentos transmitidos. Foram também anotadas expressões, 

posturas, comportamentos e emoções que surgiram durante a entrevista, e que ajudaram a 

complementar a análise. No final da entrevista agradecemos a disponibilidade e amabilidade 

e salientamos a importância da participação. Mostramo-nos, também, receptivos para 

responder a possíveis solicitações.  

 

1.5 O método de análise: análise de conteúdo 

 

Para Gray (2004) [Doing research in the real world], a análise qualitativa é um processo lógico e 

rigoroso, através do qual é dado significado aos dados recolhidos. Nesta análise, podemos 

progredir através da descrição inicial dos dados e, de seguida, através de um processo de 

fragmentação dos mesmos, separando-os em pequenas partes, e posteriormente analisar 

como se conectam com outros dados, organizando-se em novos conceitos, providenciando 
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a base para uma nova descrição. O mesmo autor indica que também podemos interpretar 

os dados para construir conceitos e categorias que trarão novos conhecimentos.  

 

Para Esteves (2006), ct Lima e Pacheco (2006), a análise de conteúdo é a expressão 

utilizada para designar um conjunto de técnicas possíveis para tratamento de informação 

previamente recolhida. Para Stemler (2001) [Fazer Investigação] é uma técnica sistemática e 

replicável para comprimir muitas palavras de texto, em poucas categorias de conteúdo, 

baseada em regras de codificação. Já a codificação é a operação através da qual, os dados 

são classificados numa codificação aberta, remetidos para uma outra e posterior análise que 

os aproxima, reduz, e após terem sido identificados como pertinentes, o material é 

reconfigurado, procurando perceber que resposta dão aos objectivos da investigação. Neste 

estudo, as entrevistas foram codificadas, tendo-se procedido à transcrição e leitura flutuante 

do seu conteúdo, competindo-nos, de seguida, identificar categorias ou temas, associando a 

esses temas as expressões que consideramos ilustrar essa categoria e que designamos por 

unidades de significado.  

 

Neste estudo, e utilizando o exposto por Esteves (2006) [Fazer Investigação], as categorias 

foram criadas através de procedimentos abertos, por vezes, também designados por 

exploratórios. Na ausência de teorias gerais de descrição e explicitação de um fenómeno, 

como é o caso, as categorias devem emergir do próprio material. É, fundamentalmente, um 

processo indutivo pois caminha-se dos dados empíricos para a formulação de uma 

classificação que se adeqúe a eles. A categorização foi sofrendo remodelações à medida que 

os novos dados iam sendo analisados, sofrendo alterações constantes até à inserção de todo 

o material estar terminada. Neste estudo a fidelidade das categorias será assegurada pela da 

investigadora que, em dois momentos distintos, classificou da mesma forma uma mesma 

unidade de registo; e através de diferentes investigadores, neste caso dois, que trabalhando 

com o mesmo material, codificaram da mesma forma um dado conjunto de unidades de 

registo. A recolha de dados, efectuou-se até que a análise dos mesmos alcançou a saturação 

teórica dos dados. Para Streubert e Carpenter (2007), a saturação refere-se à repetição da 

informação descoberta e confirmação dos dados previamente colhidos. Isto significa, que o 

investigador não se preocupa em alcançar uma amostragem, com um número específico de 

elementos, mas sim encontrar a repetição e confirmação dos dados previamente recolhidos. 

A repetição dos dados é o ponto em que o investigador determina que a saturação foi 

alcançada. 
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PARTE III 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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1. OS PARTICIPANTES  

 

 

Para apurarmos os doentes que satisfaziam estes critérios de inclusão referidos, contamos 

com o apoio da equipa de saúde responsável pelos três serviços de cirurgia, do Centro 

Hospitalar do Porto – Santo António. No período de tempo citado anteriormente, foram 

indicados cerca de 20 doentes que cumpriam os critérios estabelecidos, embora 3 não 

aceitassem participar no estudo, e os restantes 4 tenham visto o seu estado de saúde 

deteriorar-se rapidamente, o que os impossibilitou de participar. De seguida apresentamos 

o quadro com a descrição sumária dos participantes do estudo. 

 

 

 

 

 

CE 

 

GÉ

N 

 

IDA

DE 

 

ESTAD

O 

CIVIL 

 

CRENÇA  

RELIGIO

SA 

 

PROFISSÃO 

 

RESIDÊNC

IA 

 

 

ESCOLAR

IDADE 

 

DIAGNÓSTICO 

DE ADMISSÃO 

CE1 M 75 Casado Católica Reformado Gondomar 3ª classe Adenocarcinoma do 

delgado- oclusão 

intestinal/ controlo 

de sintomas 

CE2 F 67 Viúva Católica Reformada Paços de 

Ferreira 

3ª classe Neoplasia maligna do 

duodeno -oclusão 

intestinal/controlo de 

sintomas 

CE3 F 57 Solteira Católica (não 

praticante) 

Reformada Boavista 4ª classe Carcinoma gástrico – 

estase gástrica/ 

controlo de sintomas 

CE4 F 63 Casada Católica Desempregada Gaia 4ª classe Neoplasia Cólon – 

oclusão intestinal/ 

controlo de sintoams 

CE5 M 56 Casado Não refere Vigilante Porto 4ª classe Neoplasia Cólon 

sigmóide – cirurgia 

paliativa/ controlo de 

sitniomas 

CE6 M 38 Solteiro Não refere Cantoneiro de 

limpeza 

Porto 6º ano Neoplasia maligna 

recto – oclusão 

intestinal/ controlo 

de sintomas 
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CE7 M 77 Viúvo Católica Reformado Gaia 4ª classe Neoplasia Gástrica – 

cirurgia de 

diagnóstico/ controlo 

de sintomas  

CE8 F 68 Viúva Católica Reformada Porto 4ª classe Colangiocarcinoma – 

controlo de sintomas 

CE9 F 55 Casada Católica Desempregada Porto 3ª classe Neoplasia maligna 

Recto – controlo de 

sintomas  

CE10 F 66 Viúva Católica Reformada Porto 5º ano Neoplasia da 

transição recto- 

sigmoideia – cirurgia 

paliativa/controlo de 

sintomas  

CE11 M 81 Casado Católica (não 

praticante) 

Reformado Fanzeres- 

Gondomar 

4º classe Neoplasia maligna 

Cólon – oclusão 

intestinal/ controlo 

de sintoma s 

CE12 M 64 Casado Católica (não 

praticante) 

 

Operário numa 

fábrica  

Porto 4ª classe  Neoplasia Gástrica 

Estenosante – 

cirurgia paliativa / 

estase gástrica 

CE13 M 83 Casado Católica Reformado Vale de 

Cambra 

4ª classe Carcinoma gástrico – 

estase gástrica/ 

controlo de sintomas  

Quadro 1: Caracterização dos participantes 

 

 

Dos 13 participantes do estudo, 7 pertenciam ao género masculino e 6 ao género feminino.  

 

Género

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masculino

Feminino

Feminino

Masculino

 

Quadro 2: Caracterização do género dos participantes 
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A idade dos participantes variou entre os 38 e os 83 anos, situando-se a média nos 65,4 

anos de idade. 

 

 

Quadro 3: Caracterização da idade dos participantes 

 

Em relação ao estado civil verificamos que 2 dos participantes eram solteiros, 7 eram 

casados e 4 viúvos.  

 

 

Quadro 4: Caracterização do estado civil dos participantes 

 

Relativamente às crenças religiosas, 8 dos participantes referem ser Católicos praticantes, 3 

Católicos não praticantes e 2 não referem. 
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Quadro 5: Caracterização da Crença Religiosa dos participantes 

 

Em relação à situação laboral, verificamos que 8 dos participantes se encontravam já 

reformados, 3 mantinham-se empregados e 2 encontravam-se desempregados. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desempregado

Reformado

Empregado

Situação Laboral

Desempregado

Reformado

Empregado

 

Quadro 6: Caracterização da situação laboral dos participantes 

 

No que diz respeito ao diagnóstico de entrada no serviço, 6 dos participantes foram 

admitidos por a neoplasia do cólon/ recto, 4 devido a neoplasia gástrica, 2 por neoplasia do 

delgado/duodeno e, por fim, 1 devido a neoplasia das vias biliares. Os doentes referidos 

foram admitidos no hospital, fundamentalmente, para controlo de sintomas. Alguns foram 

mesmo sujeitos a intervenção cirúrgica para diminuir a sintomatologia. 
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Neoplasia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gástrico

Duodeno/Delgado

Colon/Recto

Vias Biliares

Vias Biliares

Colon/Recto

Duodeno/Delgado

Gástrico

 

Quadro 7: Caracterização do diagnóstico dos participantes 

 

 

2. SENTIMENTOS DE IMPOTÊNCIA 

 

Vida amarrada… 

 

 

No estudo, encontramos a informação de que este sentimento de impotência é assumido 

como um sentimento crescente, à medida que a capacidade física vai sendo percepcionada 

como alterada, deteriorada, negativa, insuficiente. Os participantes 

expressaram/mostraram a sua impotência de forma indirecta, através da apatia, passividade, 

resignação e depressão, bem visíveis. Os sentimentos de impotência são manifestados pela 

verbalização de desinteresse para as actividades de vida diárias como o tomar banho, 

alimentar-se, arranjo pessoal, sentimentos intrinsecamente associados ao facto de sentirem as 

suas forças e capacidades físicas diminuídas, estarem longe do seu contexto familiar, longe 

da sua casa, do seu espaço, hospitalizados. Os sentimentos de impotência foram 

associados às subcategorias expostas no quadro 8. A percepção de impotência é 

aumentada pelo factor hospitalização e pelo reconhecimento da diminuição das 

capacidades físicas 
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Categoria 1 Sub Categorias 

 

 

Sentimentos de Impotência 

Auto comiseração  

Desmotivação  

Desinteresse pelas AVDs 

Hospitalização 

Reconhecimento da Diminuição das 

Capacidades Físicas 

Quadro 8: Descritivo da Categoria: Sentimentos de Impotência 

 

Na bibliografia, o sentimento de impotência é caracterizado por Wilkinson (2005) [Prentice 

Hall Nursing Diagnosis], cit. por Dryer (2007), como a percepção de que as suas acções não 

vão afectar significativamente os resultados, sentimento de falta de controlo perante uma 

situação ou acontecimento imediato. Williams e Wilkins (2006) [Nursing Diagnosis: 

Application to Clinical Practice], definem a impotência como o estado em que um indivíduo, 

ou grupo, percebe a falta de controlo pessoal sobre certos acontecimentos ou situações, o 

que afecta os seus objectivos e estilo de vida. Os mesmos autores referem como 

característica principal do sentimento de impotência, a expressão de insatisfação directa ou 

indirecta (ira ou apatia) sobre a incapacidade de controlar uma situação, que afecta 

negativamente os seus objectivos, planos futuros e estilo de vida. Como características, que 

podem estar presentes, citam a dependência não satisfatória, conduta agressiva, conduta 

violenta, passividade, apatia, ira, resignação, ansiedade e depressão. Sand et al. (2007) [Dying 

Cancer Patients´experiences of powerlessness and helpelessness], referem que um terço dos familiares 

de doentes com cancro, afirmam que eles experienciam sentimentos de impotência todos 

os dias, ou várias vezes por semana. Como fontes do sentimento de impotência, Carpenito 

(2006) [Manual de diagnósticos de enfermagem] refere factores relacionados com a incapacidade 

de comunicar, incapacidade de realizar as actividades de vida diárias, de desempenhar as 

responsabilidades do papel, relacionados com a presença de doença debilitante e 

progressiva, sentimento de perda de controlo e restrições ao estilo de vida, efeitos das 

limitações hospitalares e institucionais e relacionadas ao não atendimento das necessidades 

de dependência. Braga e Cruz (2003) [A resposta psicossocial de impotência em pacientes no pós 

operatório] atestam que qualquer processo de doença, aguda ou crónica, pode conduzir à 

impotência. A percepção da impotência é uma condição que pode afectar todas as pessoas 

ao longo da vida. Com a doença crónica, que impõe uma longo período de adaptação, há 
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um acréscimo do risco de desenvolver sentimentos de impotência, devido às alterações 

frequentes do estado de saúde e à deterioração física, que alteram a pessoa e o seu estilo de 

vida. 

 

O conceito auto comiseração é verbalizado como um sentimento de pena de si. A perda 

de controlo sobre as situações, em que, no limite, a pessoa reconhece a sua impotência, e 

sofre por isso, incrementa sentimentos negativos: tudo a faz sofrer, está cheia de sofrer e 

esse sofrimento sendo para si própria, faz com aceite, se resigne ao seu estado e ao 

sofrimento que dele advém. 

 

 

 

 

Braga e Cruz (2003) no estudo [A resposta psicossocial de impotência em pacientes no pós operatório] 

afirmam que, no sentimento de impotência, está sempre presente a ideia de perda de 

controlo. O controlo é a percepção de poder pessoal sobre o meio e a situação em que se 

vive. Diz respeito à percepção pessoal de ter capacidade para regular, dirigir ou dominar a 

situação, dando à pessoa a sensação de independência e confiança. As mesmas autoras 

referem que, a impotência envolve a percepção por parte do doente, da sua perda de 

controlo. 

 

Nesta investigação, a percepção de perda de controlo e de poder gera nos doentes pena de 

si próprio, devido à situação em que se encontram. O facto de os participantes terem que 

se sujeitar à sua condição de doença e reconhecendo que não existe nada que possam fazer 

para a melhorar, ficam em sofrimento, conscientes que não têm controlo sobre a sua 

condição e desenvolvem sentimentos de auto comiseração.  

 

O sentimento de impotência, conduz a um estado de desmotivação caracterizado como a 

diminuição do ânimo, a apatia para iniciar tarefas ou actividades e a ausência de força 

anímica. A desmotivação é gerada pelo sentimento de impotência, aumentando com o 

incremento do número de factores que geram este sentimento. Contudo, quando 

associados (sentimento de impotência e desmotivação) geram a auto comiseração. 

 

 

“ (…) Tudo me traz mais sofrimento (…) CE2; (…) estou cheia de sofrer na 

minha vida (…) CE3; (…) tenho de me sujeitar a esta situação (…) CE6”. 
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Miller (1992 [Coping with chronic illness: overcoming powerlessness] cit. por Sand (2007), verificou 

que, o sentimento de impotência perante uma situação de saúde conduz o doente à apatia. 

Também, Carpenito (2006) [Manual de diagnósticos de enfermagem] refere como características 

da impotência: a apatia, a inquietação, a resignação, a passividade e a depressão. 

 

Os participantes referem diminuição da motivação, do ânimo e da força de vontade para as 

suas actividades de vida diárias, assumindo que tudo os aborrece. Há uma percepção de que 

não existe força para lutar e como tal não vale a pena. Perante a consciencialização da 

irreversibilidade do fenómeno, desiste-se.  

 

O desinteresse pelas actividades de vida diárias tem, nestes doentes, uma associação ao 

seu estado físico debilitado, relacionado com o metabolismo energético, anemia, infecção, 

dor, feridas, tratamentos adjuvantes de Quimioterapia e Radioterapia, estado avançado da 

sua doença. O desinteresse resulta em fadiga e/ ou intolerância à actividade física. Vemo-

los nas enfermarias dormitando na cama, no cadeirão. Os olhos estão semicerrados, não há 

expressão no olhar. Pedem que os deixem em paz. Há um desinteresse por tudo, mesmo 

por aquilo de que gostavam antes, por desmotivação, por falta de força, não há paciência, 

não há disposição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) Acho que neste momento nada me dá força (…) estou desmotivada (…) 

CE4; (…) A força não vem de lado nenhum (…) estou desanimado (…) 

CE6; (…) sabe eu vi-me assim desanimado (…) CE7; (…) mas agora não 

tenho ânimo (…) CE8; (…) Quanto assim a aborrecimento, tudo me aborrece 

(…) CE8; (…) O que me há-de animar (…) o que me há-de animar agora 

(…) (chora) CE13”. 

 

“ (…) estou no meu silêncio, não gosto de televisão, não gosto de música, não gosto de 

revistas… a maneira que me sinto bem é estar ali no meu cantinho (…) CE3; (…) 

Agora perdi a vontade de tudo, já não gosto de ler, de ver televisão (…) CE4; (…) 

Eu gostava de ler, mas agora já não (…) CE5; (…) Eu penso assim: vou tomar 

banho para ir outra vez para a cama (…) CE6; (…) gosto de ler… eu gosto, mas 

acho estranho (…) não tenho disposição (…) não tenho paciência (…) CE6; (…) 

Eu antigamente gostava muito de ler, agora sinceramente não me disponho, e gosto de  
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Miller (1992) [Coping with chronic illness: overcoming powerlessness], cit. por Sand (2007), também 

verificou que, o sentimento de impotência conduz o doente à diminuição da interacção e à 

não participação nos cuidados e nas tomadas de decisão.  

 

Os participantes manifestam desinteresse por actividades de lazer como conversar, ler, 

ouvir música e ver televisão, actividades que, antes da doença, lhes davam prazer. Neste 

momento preferem a solidão e o isolamento. Estar no seu cantinho, no silêncio, parados e 

tapados é o que desejam e como referem sentir-se melhor. De resto, já não gostam de nada, 

tudo é supérfluo, perdeu-se a vontade de tudo, perdeu-se a disposição, a paciência e o 

ânimo. Até para os autocuidados. Tomar banho, fazer a barba, vestir-se e arranjar-se são 

actividades que perderam a importância para os participantes. Têm a percepção de que, 

independentemente do que façam, (condicionado por sentimentos negativos: pena de si, 

reconhecimento da perda de capacidades…), o futuro não vai alterar-se. Porquê vestir um 

pijama novo, tomar banho, barbear-se para voltar para a cama? Porquê ver televisão, ler, se 

tudo perdeu o sentido? 

 

O internamento hospitalar é, muitas vezes, necessário no decorrer de uma doença 

oncológica, incurável e progressiva. A hospitalização surge como um factor agravante do 

sentimento de impotência, pela alteração da mobilidade da pessoa que se vê agarrada a 

sistemas de soros, sacos, frascos acoplados a drenos, sonda nasogástrica, os ruídos da 

enfermaria, os doentes da cama ao lado, que estando mal acabam por lembrar o seu 

próprio final. 

 

 

 

 

 

“ (…) isto mete-me uma confusão muito grande (sistema de soros) (…) CE1; (…) 

sinto mais falta da minha casa (…) CE3; (…) Estar aqui presa (é o que chateia 

mais) (…) CE3; (…) pois chateia (sonda nasogástrica) (…) mas chateia-me mais 

isto (catéter venoso central) (…) tenho de estar sempre preocupada que calque, que 

fique por cima disto (…) isso preocupa-me muito (…) se pudesse tirar era bom  

fazer crochet, mas agora não tenho animo, apetece-me estar tapadinha e 

paradinha (…) CE8; (…) não tinha disposição para ver televisão (…) CE10; 

(…) gosto de estar aqui no meu cantinho (…) sem haver televisão nem nada 

(…) CE11”. 
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Para Braga e Cruz (2003) [A resposta psicossocial de impotência em pacientes no pós operatório] 

quando o doente é hospitalizado a sua necessidade de controlo pessoal não desaparece, 

pelo contrário, a sua necessidade pessoal de controlo é intensificada em situações de 

dependência nos cuidados. A institucionalização reforça, ainda mais, a sensação de perda de 

controlo e o sentimento de impotência destes doentes. White e Roberts (1993) [Powerlessness 

and the pulmonary alveolar edema patient], cit. por Braga e Cruz (2003), chamam perda de 

controlo ambiental à percepção que a pessoa tem de não poder controlar um espaço físico 

que, naquele momento, considera como seu território. Segundo os mesmos autores, o 

ambiente parece-lhe hostil e impessoal, sentindo-se o doente incapaz de explorar o meio ou 

mudá-lo, sentindo-se impotente. Wilkins e Williams (2006) [Nursing Diagnosis: Application to 

Clinical Practice] referem que a impotência está relacionada, para além de outros factores, 

com os efeitos da hospitalização e das limitações institucionais. Também Carpenito (2006) 

[Manual de diagnósticos de enfermagem] relata como fontes do sentimento de impotência os 

efeitos das limitações hospitalares e institucionais. 

 

Neste estudo a impotência relacionada com a hospitalização surge por duas razões: pelo 

facto de os participantes estarem distantes da sua casa ou local significativo e dos seus 

pertences; ou ainda devido às preocupações que emergem do internamento, 

(…) CE4; (…) em minha casa tenho lá tudo (…) aqui tenho as coisas necessárias 

ao hospital, mas em casa tenho outras coisas (…) CE5; (…) Estar aqui 24 horas 

por dia é isso (que traz mais sofrimento) (…) CE5; (…) O Sr J. (…) eu ficava 

preocupado, às vezes acordava de noite e ele estava com aqueles olhos brancos e nem 

sabia se ele estava bem ou não (…) CE6; (…) estava a ver se dormia, mas com as 

luzes acesas não durmo (…) CE7; (…) há aqui uma coisa que está mal… batem 

a porta, com a corrente de ar bate de noite, alguém podia pôr uma borrachinha (…) 

CE7; (…) quando alguém grita, que tem dores, fico preocupada (…) CE10; (…) 

aquela velhinha que estava ao meu lado, tinha muita pena dela, olhava por ela (…) 

CE10; (…) Sinto falta de estar nas minhas coisas (…) CE11; (…) a malta faz 

para aí muito barulho às tantas da noite, a falar muito alto (…) deviam ter 

consciência (…) uns adormecem mais cedo (…) CE11; (…) eu não tenho dores, 

não tenho nada, porque é que estou aqui amarrado (…) CE12”.  
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nomeadamente, presença de cateteres, sondas e afins, o barulho, as luzes ou aos doentes 

com quem se partilha o quarto. O hospital é impessoal e hostil. Impessoal, porque as 

pessoas não têm os seus objectos pessoais junto delas, não têm as suas plantas, os seus 

animais de estimação, as suas coisas. Têm que partilhar o seu quarto e a sua vida (no 

internamento) com outros, desconhecidos, que aleatoriamente ali foram colocados. O 

ambiente hostil está relacionado com ruídos nocturnos, vozes, ruído de equipamentos, 

passos e conversas dos profissionais, luzes, as portas a bater, a temperatura ambiental, 

correntes de ar e sobretudo os gritos de sofrimento de outros doentes. As sondas, os 

sistemas de soros, os cateteres, tudo isto chateia, faz confusão, aumenta as preocupações 

dos participantes, que têm medo de os danificar, e dificulta a realização das suas actividades 

fazendo-os sentir cada vez mais impotentes. Acompanham quem vai ocupando as camas 

em seu redor, falam com eles, partilham a sua vida, apoiam-nos, enquanto podem, olham 

por eles, preocupam-se quando, de noite, não sabem se estão bem ou não. O internamento 

é visto pelos participantes como uma prisão, estão lá 24 horas por dia, amarrados, presos, 

sem liberdade, com espaço físico limitado, sem hipótese de escolha, sem opções. Referem 

que no hospital têm tudo o que é preciso, têm todas as coisas necessárias ao hospital, mas 

em casa têm outras coisas, as suas coisas, o carinho, a atenção, o amor. No internamento 

passam por coisas inimagináveis, como acompanhar a morte de alguém, na cama ao lado, 

consciente de que se será o próximo. E questionam-se. Como irão morrer? Assim? 

 

O Reconhecimento da Diminuição das Capacidades Físicas é assumido e 

caracterizado, pelos participantes, pela perda de força física, porque têm dependência 

física de outros, porque apresentam compromisso da comunicação oral e pela 

dificuldade no controlo dos seus sintomas. O Quadro 9 organiza as categorias 

encontradas observando-se a hierarquia entre elas.  

 

Também Sand et al. (2007) [Dying cancer patients´ experiences of powerlessness and helplessness] 

concluíram que a doença atinge as funções corporais, impedindo os doentes de manterem a 

sua vida diária habitual e mostrando-lhes que estão frágeis e que a morte está iminente. 

Neste estudo o reconhecimento da diminuição das capacidades físicas dos participantes 

advém da sua percepção de quatro ideias chave: a perda de forças físicas, o estabelecimento 

da dependência, a comunicação oral comprometida e os sintomas não controlados. 
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Categoria 1 Sub Categorias 

 

 

 

Sentimentos de 

Impotência 

Pena de Si  

Desmotivação  

Desinteresse pelas AVDs 

 Hospitalização 

Reconhecimento da 

Diminuição das 

Capacidades Físicas  

Perda de Forças Físicas  

Dependência  

Comunicação oral comprometida 

Sintomas não controlados 

Quadro 9: Descritivo do Sentimento de Impotência e as suas características definidoras  

 

Reconhecer que há perda de forças físicas, diminuição das suas capacidades, para andar 

ou para realizar aquilo que habitualmente gostaria de fazer, é muito negativo para as 

pessoas. Verbalizam a sua dependência de outros, com abalo, admitindo que precisam de 

ajuda para conseguir concretizar determinadas actividades, nomeadamente aquelas do foro 

íntimo e privado. Com tristeza, admitem ter dificuldade em se expressar verbalmente, pois 

apresentam a comunicação oral comprometida. Para agravar a situação, os sintomas 

não controlados acumulam-se, impondo-lhes limites que não conseguem controlar.  

 

O reconhecimento da diminuição das capacidades físicas, surge da percepção da perda de 

forças físicas da pessoa. Ela Sente-se cansada e parece cansada, sem força. Tem um 

aspecto debilitado e sente-se debilitada. Parece abatida e encontra-se fragilizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) já não ando pelo meu pé (…) sem forças para nada (…) CE1; (…) 

não tenho força nas pernas (…) CE4; (…) Quando começo a andar para 

trás e para a frente, depois sento-me um bocadinho e depois ando mais um 

bocado, é ai que me sinto mais debilitado, mais cansado (…) CE5; (…) 

comecei a ficar sem forças (…) CE7; (…) as pernas muito cansadas, 

qualquer coisinha tinha de fazer e sentar-me porque realmente as pernas 

pediam… não tinha força para nada (…) CE8; (…) já não fazia nada, 

deitava-me à beira do meu marido, ele até já estava abandonadinho ali na 

cama, já praticamente nem comer lhe dava (…) CE9; (…) não consegui  

tomar duche (…) CE10; (…) eu ia e depois parava , respirava fundo e 

depois continuava (…) CE10; (…) caminhar não consigo (…) posso cair 

para o lado (…) e já não sou capaz de me levantar (…) CE13”. 
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Braga e Cruz (2003) [A resposta psicossocial de impotência em pacientes no pós operatório] afirmam 

que a perda de poder para regular ou dirigir os limites impostos pelas alterações físicas gera 

sentimentos de impotência. Carpenito (2006) [Manual de diagnósticos de enfermagem] relata 

como fontes do sentimento de impotência factores relacionados com a incapacidade de 

realizar as actividades de vida diárias e de desempenhar as responsabilidades do papel.  

 

Os participantes verbalizam a sua perda de força física, dizendo que se encontram sem 

forças, nas pernas, para andar, para tomar duche. Referem sentir-se fisicamente cansados, 

debilitados. Demonstram, também, intolerância à actividade tendo de fazer intervalos entre 

e durante as suas actividades. Referem, ainda, com tristeza, que essa falta de força os levou 

a negligenciar os que se encontravam a seu cuidado.  

 

Os participantes reconhecem a diminuição das suas capacidades físicas quando se 

apercebem do estabelecimento da sua dependência. Verbalizam ter de pedir ajuda para 

levar a cabo determinadas actividades, pois estão dependentes de tudo agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Sand et al. (2007) [Dying cancer patients´ experiences of powerlessness and helplessness] a 

progressão do cancro aumenta a dependência dos outros nas actividades de vida diárias. 

Para os mesmos autores receber a ajuda, de pessoas que não se conhece, particularmente, 

naquelas tarefas mais íntimas, como a higiene pessoal, gera sentimentos de impotência.  

 

Os participantes verbalizam a sua dependência referindo pedir ajuda para determinadas 

tarefas, como os cuidados de higiene, a transferência para a cama, trocar de roupa, entre 

outras. Referem ainda, que isso os perturba, principalmente quando são tarefas mais 

íntimas. Esta dependência dos cuidadores leva os participantes a reconhecerem a 

diminuição das suas capacidades físicas e a sentirem-se impotentes. 

“ (…) leve-me para a cama (…) CE2; (…) o que mais me chateia é ter de 

pedir ajuda para tomar banho (…) CE4; (…) Houve um dia que foi a 

empregada dar-me banho no chuveiro (…) CE7; (…) quando transpirei de 

noite, tive febre, tive de chamar, tive de pedir ajuda (…) CE10; (…) estou 

dependente de tudo agora (…) CE13.” 
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A diminuição das capacidades físicas é reconhecida pelas pessoas, quando estas se 

apercebem da sua comunicação oral comprometida. Falam menos, não iniciam diálogos 

e só respondem se lhes perguntarem algo. 

 

 

 

 

 

Carpenito (2006) [Manual de diagnósticos de enfermagem] relata como fonte do sentimento de 

impotência factores relacionados com a incapacidade de se comunicar. 

 

Neste estudo, os participantes referem ter dificuldade em falar, devido à dor, à xerostomia 

ou à presença de sonda nasogástrica. Os participantes referem limitações na comunicação 

oral, nomeadamente, dificuldade em verbalizar ou até mesmo incapacidade para falar. 

Verbalizam que lhes custa falar, que já não falam como falavam e que não dizem o que 

diziam. Esta incapacidade impede o doente de estabelecer um diálogo, prejudicando a 

expressão dos seus sentimentos e as relações pessoais que ainda mantém. Perante o 

comprometimento da comunicação oral o participante reconhece a diminuição das suas 

capacidades e desenvolve sentimentos de impotência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) custa-me falar (…) eu falava (…) nem falar posso (…) CE1; (…) não 

posso falar como falava (…) já não posso dizer o que dizia (…) CE1; (…) 

custa-me a falar (…) CE2”. 
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Categoria 1 Sub Categorias 

 

 

 

 

 

Sentimentos 

de 

 Impotência 

Pena de Si  

Desmotivação  

Desinteresse pelas AVDs 

 Hospitalização 

 

 

 

 

Reconhecimento da 

Diminuição das 

Capacidades Físicas 

Perda de Forças Físicas  

Dependência  

Comunicação oral comprometida 

 

 

Sintomas não 

controlados 

Anorexia-caquexia  

Náuseas / Vómitos  

Obstipação  

Dispneia  

Fadiga 

Alterações do Sono 

Xerostomia 

Ascite / Edema 

Dor 

Quadro 10: Descritivo das características definidoras do Sentimento de Impotência  

 

A pessoa reconhece a diminuição das suas capacidades físicas, quando se apercebe da 

presença de determinados sintomas não controlados. Estes sintomas, de diversa ordem, 

apresentam-se, muitas vezes, de forma incapacitante, impedindo a pessoa de viver o tempo 

que lhe resta com qualidade. Nem no hospital, onde existem inúmeras opções terapêuticas, 

a pessoa está a isenta da náusea, de vómitos, de dor, de dispneia.  

 

Para White e Roberts (1993) [Powerlessness and the pulmonary alveolar edema patient] cit por 

Braga e Cruz (2003), uma das dimensões da impotência é a perda do controlo fisiológico, 

referindo-se aos sintomas físicos que, muitas vezes, impõe limites que a pessoa não pode 

controlar. Para Sand et al. (2007) [Dying cancer patients´ experiences of powerlessness and helplessness] 

os pacientes referem inúmeros sintomas mal controlados que influem no decréscimo das 

suas capacidades físicas e conduzem ao sentimento de impotência.  

 

A anorexia e a caquexia, fazem parte dos sintomas habituais da doença oncológica e levam 

a pessoa a reconhecer a diminuição das suas capacidades físicas.  
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Gonçalves et al. (2010) [Manual de Cuidados Paliativos], afirmam que é frequente os doentes 

oncológicos apresentarem alterações do seu estado nutricional, sendo que a síndrome 

anorexia - caquexia uma manifestação habitual. Para eles, esta situação causa grande 

sofrimento ao doente e à família, quer pela deterioração progressiva do seu aspecto físico, 

quer da sua capacidade funcional. Segundo a American Cancer Society (2009) apesar de ser 

uma etapa normal dos últimos meses de vida, pode ser o início de uma batalha entre o 

doente e os familiares. O doente mexe-se menos, tem menos energia, menos apetite e 

menor vontade de comer. Tem a percepção que a comida não cheira bem, nem sabe bem, 

o que o leva a comer pouco, e apenas alguns pratos particulares, e a ficar satisfeito 

rapidamente (ACS, 2009). Gonçalves e outros (2010) [Manual de Cuidados Paliativos], referem 

que esta síndrome de anorexia - caquexia se caracteriza por um estado grave de 

malnutrição, devido à diminuição da ingestão de alimentos e a alterações metabólicas e 

hormonais, que funcionam como resposta à presença do tumor.  

 

Os participantes deste estudo referem uma perda de peso significativa que leva à 

diminuição das suas capacidades físicas e a sentimentos de impotência. Verbalizam, 

também, que a falta de apetite que sentem, conduz a discussões com os seus familiares e 

amigos, que têm dificuldade em perceber a sua luta com a comida. 

 

As náuseas e vómitos fazem parte dos sintomas comuns que advêm da doença oncológica 

e levam a pessoa a reconhecer a diminuição das suas capacidades físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 “ (…) já emagreci para ai 20 quilos (…) CE5; (…) eu pesava 72 quilos e 

agora peso cinquenta e não sei quantos (…) já se sabe que não posso ter força 

(…) CE4; (…) depois quer que eu coma, e eu não tenho vontade de comer, e 

querem que eu coma à força (…) CE8”. 

 

 

(…) Comia e vomitava e a comida ficava aqui entalada (…) CE1; (…) Comia 

e vomitava (…) Náusea também costumo ter (…) CE2; (…) aqueles arranques 

(…) CE3; (...) uns vómitos (…) CE4; (…) Eu é que tinha de vomitar, era eu 

que puxava para deitar fora para me aliviar (…) CE12; (…) como e vomito 

(…) eu gostava de me alimentar com alguma coisa (…) como 3 bolachas ou um 

bocadito de chá e vou logo à casa de banho botar fora (…) CE13”. 
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Segundo um estudo realizado por Hernando et al. (2001) [Manual de Cuidados Paliativos], a 

prevalência de náusea crónica na doença terminal varia entre 42 a 60%, sendo que 30 a 

32% dos doentes desenvolvem vómitos. Querido e Bernardo (2010) [Manual de Cuidados 

Paliativos], informam que a náusea é referida pelos doentes como bastante incómoda, sendo 

a ocorrência de vómito melhor tolerada se, entre cada episódio, a pessoa não estiver 

nauseada e conseguir alimentar-se. 

 

Os participantes deste estudo referem a náusea e os vómitos como perturbadores do seu 

bem-estar. Perante esta situação preferem não se alimentar, para evitar os sintomas. Por 

vezes, para se aliviar esta situação, quando a medicação não tem o efeito desejado, pondera-

se a colocação de uma sonda nasogástrica, que o doente, frequentemente, acede, pois 

apesar de doloroso permite-lhe obter algum descanso. No rol dos participantes existem, 

também, doentes que preferem alimentar-se e depois vomitar, do que não se alimentar. 

 

A obstipação é um sintoma frequente da doença oncológica, que afecta a vida diária, pois 

causa desconforto e dor e leva a pessoa a reconhecer a diminuição das suas capacidades 

físicas. 

 

 

 

 

Pacheco et al. (2010) [Manual de Cuidados Paliativos], afirmam que a obstipação é um sintoma 

frequente em doentes oncológicos, particularmente em fase avançada, devido à diminuição 

da actividade física, à permanência no leito, a alguns medicamentos e a uma hidratação e 

alimentação deficientes. Os mesmos autores referem três mecanismos fundamentais da 

obstipação: induzida por opióides, devido a patologia neurológica e obstrução intestinal.  

 

Os participantes deste estudo referem a obstipação como uma sensação desagradável, que 

causa dor e desconforto. Esta sensação obriga-os a recorrer à casa de banho inúmeras 

vezes, sem que consigam atingir o seu objectivo.  

 

“ (…) há 15 dias que não faço a minha vida (…) CE2; (…) vou ao quarto de 

banho e apetece-me fazer mas (…) CE11”. 
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Também a dispneia, faz parte dos sintomas frequentes que advêm da doença oncológica e 

leva a pessoa a reconhecer a diminuição das suas capacidades físicas e a desenvolver 

sentimentos de impotência. 

 

 

 

 

Azevedo (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] define a dispneia, como uma sensação 

subjectiva de falta de ar e dificuldade respiratória, que causa grande sofrimento nos doentes 

e nos seus familiares. Refere ainda que, se considerarmos os doentes oncológicos, se 

verifica uma incidência de 50% que passa para 90%, se considerarmos doentes oncológicos 

em estadio muito avançado. A etiologia da dispneia que se manifesta na fase final da vida é 

multifactorial, podendo ser consequência directa ou indirecta da invasão local ou 

disseminação metastática de uma neoplasia; consequência da terapêutica antineoplásica; ou 

por outras causas em doentes neoplásicos, nomeadamente anemia, caquexia com fraqueza 

dos músculos acessórios, infecção respiratória, ansiedade, dificuldade em mobilizar as 

secreções, entre outras.  

 

Os participantes verbalizam que a falta de ar é o que mais os importuna no dia-a-dia. 

Expõem-na como um sintoma perturbador que gera ansiedade e medo. 

 

A fadiga faz, também, parte dos sintomas frequentes da doença oncológica e leva a pessoa 

doente a confirmar a diminuição das suas capacidades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nascimento (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] informa que a astenia ou fadiga associada 

ao cancro ocorre em 90% dos casos, sendo o sintoma mais frequente. Para o mesmo, a 

astenia na doença terminal, pode apresentar várias etiologias: desde a presença de outra 

doença não relacionada com o cancro, ser induzida pelo tratamento, ou devido a alterações 

(…) e a falta de ar (…) CE2; (…) o que me chateia mais é a falta de ar (…) 

CE11; (…) tinha falta de ar (…) CE13”. 

 

 

(…) cansado (…) caio (…) não sei como estou (…) CE1; (…) Sinto-me sem 

forças (…) sem forças para nada (…) CE1; (...) sinto-me fraco (…) CE5; (…) 

sem forças (…) CE7; (…) sinto-me fraca (…) CE9; (…) estava com um 

cansaço (…) CE10; (…) comecei a ficar fraco, a não ter forças (…) CE12; (…) 

é a falta de forças (…) sinto-me fraco, o corpo fraco (…) CE13”. 
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bioquímicas e hematológicas, nomeadamente, desidratação e anemia. A fadiga relacionada 

com o cancro apresenta três dimensões: a física, relacionada com a redução da capacidade 

para o trabalho manual, a afectiva, relacionada com a diminuição do nível de energia e a 

cognitiva, relacionada com a falta de concentração e perturbação da memória. Segundo a 

American Cancer Society (2009) a fadiga é uma sensação de estar exausto física, mental e 

emocionalmente.   

 

Os participantes deste estudo, declaram encontrar-se fracos, cansados e sem forças, o que 

perturba o seu dia-a-dia e pode conduzir a acontecimentos graves, como a possibilidade de 

quedas.   

 

As alterações do sono fazem parte dos sintomas da doença oncológica, que perturbam a 

estabilidade física e psicológica e levam o doente a reconhecer a decréscimo das suas 

capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo um estudo realizado por Davidson et al. (2002) [Manual de Cuidados Paliativos,] o 

aparecimento de alterações do sono e insónia, está intimamente ligado à altura do 

diagnóstico e relaciona-se com a preocupação com a doença, com pensamentos negativos, 

pesadelos, dor e desconforto. Palma e Salazar (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] afirmam 

que os doentes oncológicos dormem menos durante a noite, com frequência permanecem 

sentados, dormem por curtos períodos e apresentam sonolência diurna relevante. Os 

mesmos autores referem que, o limiar da dor diminui com a falta de sono e, por outro lado, 

a intensidade da dor está inversamente relacionada com o número total de horas de sono.  

 

Os participantes do estudo, verbalizam ter dificuldade em adormecer, não conseguir dormir 

o tempo que desejavam, ou não dormir mesmo. Afirmam, ainda que a noite é muito longa 

“ (…) A cabeça (…) sonha muito de noite (…) CE1; (…) esta noite nem dormi 

(…) CE4; (…) Não durmo e parece que nunca mais se passa (…) CE5; (…) 

não durmo muito bem (...) CE6; (…) custa-me mais é dormir (…) CE7; (…) 

Há alturas que não consigo dormir, fico com os olhos fechados a noite inteira (…) 

sem dormir, só a descansar (…) CE10; (…) metem-se as coisas na cabeça (…) e 

não durmo aquilo que queria (…) CE11; (…) Não durmo bem (…) CE12”. 
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e que demora muito tempo a passar. Alguns referem que não dormem devido às 

preocupações com a doença, outros devido a sonhos desagradáveis que têm quando 

adormecem.   

 

A xerostomia faz parte dos sintomas da doença oncológica e causa desconforto e dor, 

levando a pessoa doente a admitir a diminuição das suas capacidades físicas. 

 

 

 

 

Feio e Sapeta (2005) [Xerostomia em Cuidados Paliativos], afirmam que a xerostomia, ou 

sensação de boca seca, apresenta implicações não só físicas, como também psicológicas e 

sociais, sendo um sintoma frequente na doença oncológica, progressiva e avançada com 

uma prevalência de 60% a 88%. A diminuição da quantidade e qualidade da saliva pode 

levar à ocorrência de lesões na boca. Os doentes apresentam dificuldade em falar, halitose e 

dor decorrente da secura da mucosa. 

 

Os participantes deste estudo verbalizam a sensação de boca seca, desidratada referindo-a 

como desconfortável, dolorosa e dificultadora da comunicação oral.  

 

A ascite é outro dos sintomas que altera o quotidiano destes doentes, levando-os a 

percepcionarem a declínio das suas capacidades físicas. 

 

 

 

Twycross (2003) [Cuidados Paliativos] atesta que, a ascite resulta de um desequilíbrio entre o 

influxo e o efluxo de líquidos na cavidade abdominal. Quando apresenta grande volume, a 

ascite provoca diversos sintomas desconfortáveis tais como: distensão abdominal, 

dispepsia, dor abdominal, refluxo ácido, náuseas e vómitos, falta de ar acompanhada por 

sensação de sufocação, edema das pernas e incapacidade para se sentar direito. A 

paracentese é o tratamento adequado para retirar o líquido ascitico, em doentes com o 

abdómen bastante distendido, que não respondem aos diuréticos, e pode ser repetido 

sempre que necessário.  

 

“ (…) eu vou perder a fala (…) estou (com a boca seca) (…) CE1; (…) esta 

secura sempre (…) esta secura (…) CE4; (…) a boca desidratada (…) CE4”.  

 

 

“ Começou-me a crescer a barriga…ela tornou-se tão dura…” CE11 
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Apesar de mais do que um participante apresentar ascite, apenas um verbalizou esse facto, 

referindo-a como desconfortável. Talvez apenas este participante tenha verbalizado, por ser 

o único a quem foram efectuadas inúmeras paracenteses, como forma de aliviar a sua 

dispneia. Os restantes participantes valorizaram apenas o sintoma dispneia. A ascite 

provocou nos participantes dispneia, dor abdominal, cansaço e dificuldade em realizar as 

actividades de vida diárias.  

 

Também o edema, diminui a qualidade de vida dos doentes e impede-os de realizarem as 

actividades do dia-a-dia, levando-os a reconhecer a limitação das suas capacidades físicas.  

 

 

 

Twycross (2003) [Cuidados Paliativos] afirma que os edemas resultam da acumulação 

excessiva de líquido extra celular no espaço intersticial, podendo ser um edema 

generalizado, ou localizado, nos membros inferiores, com mais frequência.  

 

Tal como no caso anterior, apenas um participante verbalizou a presença de edema nos 

membros inferiores, apesar de mais participantes o apresentarem. Este facto leva-nos a 

pensar que, provavelmente, apenas esse participante visse este sintoma como incapacitante.  

 

A dor é um dos sintomas mais frequentes que advêm da doença oncológica e leva a pessoa 

a confirmar a diminuição das suas capacidades físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Pereira (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] cerca de 30% dos doentes com 

cancro tem dor no momento do diagnóstico, e entre 65% a 85% dos doentes com cancro 

avançado irão sentir dor. Para o mesmo autor, apesar da existência de linhas gerais de 

orientação eficazes, a dor oncológica mantém-se, usualmente, pouco controlada.  

 

“ (…) muito calor (…) muito calor nas pernas (…)” CE2  

“ (…) dores, dores, dores (…) CE2; (…) Tenho uma dor nas costas (…) 

CE6; (…) dói quando faço um bocado mais de força (…) CE7; (…) É uma 

dor aqui de vez em quando (…) CE9; (…) Dores de cabeça (…) CE10; (…) 

Dói-me o corpo tod0 (…) CE13”. 
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Os participantes deste estudo verbalizam dor inúmeras vezes e em diversas partes do 

corpo, nomeadamente, nas costas, na cabeça, nas pernas e na região abdominal. Referem-

na como incapacitante e impeditiva para realizar as actividades de vida diárias.  

 

 

Figura 2: Ligações entre o Sentimento de Impotência, as suas características definidoras e as circunstâncias 

agravantes 

 

 

Circunstâncias agravantes: Impotência da família 

 

A percepção que a pessoa tem acerca da impotência da família, serve como circunstância 

agravante para o seu próprio sentimento de impotência. A pessoa não se consegue ajudar a 

si própria e, por isso, sente-se impotente perante a sua situação de doença. A família, 

também não a consegue ajudar. A família sente-se impotente. A pessoa soma à sua 

impotência a impotência da família.   

 

 

 

 

 

 

Moreira (2006) [O doente terminal em contexto familiar] afirma que, quando a família é 

confrontada com a doença de um dos seus membros, todos os elementos vão sofrer 

ansiedade e stress. A doença de um dos membros vai assim tornar-se na doença da família 

e todos irão sentir o impacto negativo do sofrimento. Para a mesma autora, o impacto 

Pena de si; 

Desmotivação. 

Desinteresse; 

Hospitalização; 

Reconhecimento da 

diminuição das 

capacidades físicas; 

 

Sentimento de 

Impotência 

 

Desesperança. 

Impotência da 

Família. 

“ (…) a minha mulher é muito minha amiga, o meu filho é muito meu amigo, 

há coisas que eles não podem fazer nada (…) CE1; (…) eu falo (…) eles não 

podem fazer nada (…) às vezes a minha mulher (…) não se pode fazer nada 

(…) CE1”. 
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emocional que a família sofre, perante a inevitabilidade da morte, pode manifestar-se 

através da aceitação ou negação da mesma, de sentimentos de impotência e indefesa, por 

não poderem fazer nada para evitá-la, de culpa pelas relações anteriores com o doente e de 

cansaço quando a fase terminal se prolonga no tempo.  

 

Perante a doença terminal, a família depara-se com uma multiplicidade de sentimentos, 

sendo frequente, a sensação de impotência, por não serem capazes de alterar o rumo da 

doença, não poderem controlar os sintomas desesperantes, não conseguirem abrandar o 

sofrimento do seu ente querido, e nada poderem fazer para evitar a morte. Este sentimento 

de impotência dos membros da família, é perceptível ao doente e influi de forma negativa 

na sua própria sensação de impotência. Se os seus familiares que o amam não o podem 

ajudar quem poderá? Os participantes verbalizam a impotência da família, 

desculpabilizando-a e referindo que há coisas que eles não podem fazer. 

 

3. DIGNIDADE DA PESSOA 

 

Lembro-me do que fui e do que sou… 

 

 

A doença oncológica acarreta um conjunto de problemas e dificuldades que ameaçam a 

dignidade. A sensação de dignidade da pessoa doente, hospitalizada, é influenciada 

diariamente e por inúmeros factores. Neste estudo encontramos a perda de potencial físico, 

que gera dependência de outros e, por consequência, falta de privacidade para o doente. A 

alteração da imagem corporal, que influencia a auto-estima e o valor próprio. Descobrimos 

ainda, a ausência de informação sobre o diagnóstico/ prognóstico fornecida pelos 

profissionais de saúde, a conspiração do silêncio, muitas vezes a pedido da família e o 

abandono, por vezes sofisticado.  
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Categoria 2 Sub Categorias 

 

 

 

Dignidade da Pessoa 

Dependência  

Falta de Privacidade 

Perda de potencial físico 

Ausência de informação 

Abandono  

Conspiração do Silêncio 

Alteração imagem corporal 

Quadro 11: Ligações entre a Dignidade e as suas subcatgorias 

 

A doença terminal, põe em causa muitas das características e qualidades que constituem a 

nossa percepção de dignidade. Chochinov et al. (2002) [Dignity in the terminally ill: a developing 

empirical model] defendem que, os factores relacionados com a doença que influenciam a 

dignidade do doente, são aqueles que derivam ou estão relacionados com a doença 

propriamente dita, e que podem ameaçar ou ameaçam, a sensação de dignidade do doente.  

 

A dependência influencia a percepção de dignidade da pessoa doente. É importante 

promover a sua independência, nas tarefas que ainda pode desempenhar, de modo a poder 

realizar a sua vida normal, para não incomodar as outras pessoas, para poder fazer o que 

fazia antes, para não dar trabalho e para não depender de tudo e de todos. A ligação à 

espiritualidade é visível, sendo que o apego è religião, aumenta a força interior e promove s 

esperança.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“ (…) para fazer ao menos a minha vida normal (…) não quero estar parada 

(…) sou uma pessoa mexida e para mim parar é morrer (…) não queria ficar 

parada (…) CE3; (…) custa-me estar a incomodar as pessoas (…) CE4; (…) 

eu enervo-me muito de estar a chatear as pessoas (…) CE4; (…) queria que 

Deus me desse força para fazer o que fazia antes (…) não incomodar (…) 

CE10; (…) se posso fazer mesmo que me custe faço (…) não gosto de estar a 

chatear ninguém (…) CE10; (…) Já estou dependente de tudo (…) Não gosto de 

estar a pedir porque nunca gostei de pedir (…) O que estou aqui a fazer? A dar 

trabalho? Para quê? CE13”: 
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Chochinov et al. (2002) [Dignity in the terminally ill: a developing empirical model] referem que, a 

perda de independência, resulta numa ruptura na sensação de dignidade pessoal do doente. 

Acrescentam ainda que, segundo o seu estudo, os doentes descrevem perda de dignidade, 

quando se sentem incapazes de manter o orgulho próprio, devido ao desenvolvimento da 

sua dependência. Manter a independência é muito importante para estes doentes, pois evita 

que sintam um fardo para os cuidadores e vejam sua dignidade ameaçada. 

 

Os participantes do estudo, expressam sentimentos de revolta e tristeza por se encontrarem 

dependentes dos outros. Verbalizam que não querem incomodar, nem chatear os 

cuidadores e que preferem fazer um esforço acrescido para desempenhar as suas 

actividades de vida diárias, do que pedir ajuda. Pedem a Deus para, ao menos, fazer o que 

faziam antes, para fazer a sua vida normal, pois não querem ficar parados, pois parar é 

morrer. Preferem morrer a ficar parados, dependentes, a ter de incomodar, de dar trabalho 

aos outros, antes morrer que ser um fardo. 

 

A falta de privacidade, a exposição do corpo e da intimidade, influem no sentimento de 

dignidade das pessoas. A pessoa doente tem de ir à casa de banho com ajuda, tomar banho 

com ajuda. Já não é capaz sozinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Walsh et al. (2002) [Nurse´s and patients´ perceptions of dignity] explicam que, muitas das 

questões discutidas acerca da dignidade, envolvem a exposição do corpo, perante o olhar 

de outros. De acordo com este seu estudo, o corpo exposto, para a realização de 

tratamentos, na ida à casa de banho, ou durante os cuidados de higiene, é referido como 

uma preocupação pelos doentes. Chochinov et al. (2002), no estudo [Dignity in the terminally 

ill: a developing empirical model] verificaram que, para os doentes, ter necessidade de auxílio 

para ir à casa-de-banho constitui uma profunda violação da sua dignidade. Alertam que, 

“ (…) tenho de ir ao quarto de banho e eu (…) (precisa de ajuda) (…) CE3; 

(…) é o que mais me enerva (…) acho que é o que me está a por mais doente (…) 

é ter que ter ajuda (…) para ir à casa de banho (…) CE4; (…) ter que ter 

ajuda para tomar banho (…) CE4; (…) Houve um dia que foi a empregada a 

dar-me banho no chuveiro (…) CE7; (…) até para tomar banho (…) puseram 

uma empregada a dar-me banho, já não consigo tomar sozinho (…) CE13”. 
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para preservar a dignidade, é importante respeitar as barreiras da privacidade quando se 

prestam cuidados.  

 

Os participantes verbalizam desconforto por serem auxiliados em actividades que expõem 

a sua intimidade, nomeadamente, relacionadas com a ida à casa-de-banho e os cuidados de 

higiene. Alguns, chegam mesmo a admitir que este facto é o que mais os perturba, pondo-

os mais doentes do que a própria doença. Ter se de ser ajudado, nas tarefas triviais do 

quotidiano, já faz os participantes sentirem-se diminuídos, agora abrir a porta da sua 

intimidade a estranhos influencia toda a sua dignidade.  

 

A perda de potencial físico impede a pessoa de Ser, de manter o orgulho próprio e leva-a 

a questionar-se sobre o que é, e quem é agora e sobre o que já foi e quem era.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chochinov (2006) [Dying, Dignity, and New Horizons in Palliative End-of-Life Care] referem que, 

a perda de potencial físico está associada à falta de capacidade do doente para desenvolver 

as suas rotinas usuais, incapacidade para desempenhar o seu papel habitual, inabilidade para 

desenvolver as actividades do dia-a-dia e incapacidade para atender às suas funções 

corporais. No seu estudo [Dignity in the terminally ill: a developing empirical model] Chochinov et 

al. (2002) comprovaram que a capacidade do doente para manter as suas actividades 

habituais, é vista como uma forma de manter o seu sentimento de dignidade.  

 

Os participantes, devido à sua perda de potencial físico, não têm capacidade para 

desenvolver determinadas actividades, o que leva à percepção da diminuição do seu valor 

próprio e da sua dignidade. Verbalizam que agora já não fazem nada, sentem-se inválidos, 

sem forças, sem mais para dar, referindo-se como um corpo morto. Comovem-se ao 

lembrar-se de quem eram e do potencial que tinham e de como estão agora. 

 

“ (…) sinto-me um homem inválido (…) CE1; (…) sinto uma corpo morto 

(…)  já (…) não tenho (…) mais para dar (…) CE1; (…) ia ao centro à 

tarde (…) às minhas amigas (…) à noite ia aos ensaios do coro da igreja (…) 

agora não faço nada (…) CE2; (…) ultimamente nem limpava a casa porque 

não tinha forças (…) CE3; (…) comovo-me (…) lembro-me do que fui e do 

que sou (…) CE13”. 
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A ausência de informação sobre a sua situação de doença, impede a pessoa de decidir 

sobre os aspectos da sua vida e sobre o seu futuro, ameaçando o Direito à 

autodeterminação e a dignidade.  

 

 

 

 

 

 

A sensação de não saber, a incerteza, ou não estar esclarecido sobre os aspectos da doença 

ou do tratamento é referido, num estudo de Chochinov et al. (2002) [Dignity in the terminally 

ill: a developing empirical model] como influenciador do senso de dignidade do doente. Walsh et 

al. (2002), no estudo [Nurse´s and patients´ perceptions of dignity], mostraram que os doentes 

sentem que a sua dignidade é respeitada, quando são informados sobre a sua situação de 

saúde, e lhes é dada oportunidade de decidir e exercer controlo sobre os aspectos do seu 

cuidado.  

 

A ausência de informação, a incerteza e a espera interminável influem, negativamente, o 

senso de dignidade dos participantes deste estudo. Eles verbalizam que, os profissionais de 

saúde, deviam dar informações aos doentes e às suas famílias, mas não o fazem. Aguardam 

informações para saber se vão ser operados, mas não obtêm reposta durante dias, é uma 

espera interminável e desumana e a única solução que têm é esperar até quando calhar. São 

obrigados a assumir um papel submisso e passivo, quando deviam ser ouvidos, informados 

e ter a oportunidade de decidir sobre o seu futuro, sobre o que resta da sua vida.  

 

O abandono, o distanciamento, a ausência e a fuga são exemplos de comportamentos dos 

profissionais de saúde, que afectam de forma irremediável a dignidade da pessoa doente.    

 

 

 

 

 

Neto et al. (2004) [A Dignidade e o sentido da vida] assumem que quando os doentes são 

olhados como “aqueles a quem já não há nada a fazer” e a doença terminal é encarada como 

“ (…) deviam dizer às esposas e ao doente o que é que eles têm (…) não dizem 

nada (…) CE1; (…) eu julguei que no dia de hoje, ia saber se ia ser operado ou 

não (…) vou ter de esperar (…) amanhã é sábado e de certo terei de esperar até 

quando calhar (…) que me digam alguma coisa (…) CE11”. 

“ (…) eles entram e saem e saem e entram (…) é por isso que a minha tristeza 

ainda é maior (…) CE1; (…) eu digo que tenho de falar com o médico, tenho de 

falar com o médico e ninguém vem, parece que me estão a evitar (…) CE6”. 
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uma derrota e uma experiência sem sentido, os profissionais podem reagir com um 

distanciamento. Segundo Barbosa e Neto (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] os 

profissionais escondem-se atrás de determinados exames e tratamentos, para não terem de 

se aproximar do doente, ao que se costuma chamar o ”afastamento sofisticado”. Segundo os 

mesmos autores, as consultas podem tornar-se mais difíceis de obter, a disponibilidade dos 

profissionais passa a ser alegadamente menor, são menos visitados ou o são a partir da 

porta e dos pés da cama e são até menos tocados. Para Neto et al. (2004) o maior 

sofrimento parece ocorrer devido ao abandono e à solidão, mais até do que devido à 

própria doença. Este distanciamento dos profissionais de saúde gera mal-estar, provocando 

sofrimento e perda do sentido de dignidade.  

 

Os participantes verbalizam sentir este distanciamento em relação à equipa médica, 

alegando que estes já não os interpelam durante a visita médica, entram e saem do seu 

quarto sem falar com eles, observando apenas os doentes do lado, o que aumenta a sua 

tristeza e influencia o seu senso de dignidade. Mesmo após um pedido para falar com a 

equipa médica, vindo de um participante mais corajoso, ninguém aparece, verbalizando o 

participante que evitam falar com ele. Quando se acha que “já não há nada a fazer” há muito 

para conversar, para explicar, para apoiar.  

 

A conspiração do silêncio, o encobrimento e a mentira, em nada ajudam o doente, pelo 

contrário, fazem-no sentir que foi enganado e que já não pode confiar em ninguém. A 

família é, com frequência, a primeira, a quem é comunicado o diagnóstico, quando, na 

verdade, era ao doente que competia decidir informá-la ou não. Esta conspiração 

representa uma ameaça à dignidade do doente, quer seja descoberta ou não.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) A senhora enfermeira sabe tanto como o médico (…) sabe (…) isto é a 

minha opinião desculpe (…) CE1; (…) a médica (…) queria falar com alguém 

da família, mas como não estava cá, ela esclareceu-me (…) foi quando soube que 

tinha um tumor (…) CE3; (…) o médico chegou a dizer que a minha vida estava 

em risco (…) e que já tinha dito a pessoas da minha família da minha situação 

(…) CE11; (…) a minha mulher já sabia e não me disse nada, o meu filho já 

sabia e não me disse nada (…) e eu não (…) CE11”. 
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Para Tavares (2010) [Manual de Cuidados Paliativos], a maioria dos doentes com doença 

avançada, incurável e progressiva sente necessidade de obter informação acerca do seu 

prognóstico e tempo de vida. No entanto, constata-se com frequência, que os doentes não 

têm uma noção verdadeira da sua situação. Segundo o mesmo autor, alguns profissionais 

de saúde justificam a sua renitência em transmitir informação de saúde por diversos 

factores, nomeadamente, formação e treino insuficiente, stress gerado no profissional, 

indisponibilidade para acompanhar as reacções emotivas dos doentes, medo do impacto 

negativo no doente, incerteza quanto ao prognóstico, frustração pela não cura, e pedidos de 

conspiração do silêncio pela família. O mesmo diz que, os médicos ocultam ao doente 

informação importante a pedido da família, e que esta situação pode ser fonte de atrito e de 

isolamento. Adverte, ainda, que um pedido de conspiração do silêncio por parte da família, 

deve desencadear, por parte dos profissionais, uma tentativa de explicitar que esta não é a 

atitude adequada, incentivando-se o diálogo franco e aberto entre os familiares e o doente, 

partilhando sentimentos, medos e desejos. Moreira (2006) [O doente terminal em contexto 

familiar] refere que, por vezes, a ausência de informação e o silêncio à volta do doente é a 

confirmação das suas suspeitas, aumentando os seus medos face a um diagnóstico que 

existe, mas que não lhe é transmitido verbalmente. Esta atitude paternalismo da família, 

que percebe a informação sobre a doença como avassaladora, impede o doente de 

desempenhar um papel primordial na tomada de decisão, de tentar lidar com a sua situação 

e de aceitação da doença. Para Tavares (2010) [Manual de Cuidados Paliativos], os doentes vão 

gradualmente descobrindo a gravidade da situação, objectivada pela sua deterioração física, 

contactando com outros que morrem e analisando as atitudes e comportamentos de quem 

os rodeia. Twycross (2003) [Cuidados paliativos] refere que, com este comportamento se cria 

uma barreira entre o doente e a família, impedindo a discussão aberta sobre o futuro e os 

preparativos para a separação.  

 

Os participantes verbalizam que os médicos sabem o que se passa, os enfermeiros sabem o 

que se passa, a família sabe o que se passa, só eles não sabem o que se passa com eles. 

Segundo os eles, a enfermeira sabe tanto como o médico, mas não os informa, tal como o 

médico não o faz. Os médicos querem falar com a família em primeiro lugar, mas na 

ausência dela, acabam por informar os participantes. A família é informada, muitas vezes, 

nas costas do doente, mesmo quando a sua vida está em risco, toda a família sabe, menos o 

principal interessado.  
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Quando um dos participantes exigiu saber em que situação de saúde se encontrava, foi 

informado que a sua família já estava a par da condição. A sua esposa, o seu filho, todos 

sabiam, e ninguém partilhou consigo. Após algum tempo a ganhar coragem, o doente lá 

confirma se realmente a família sabe, e é verdade, todos estão informados. Como 

consequência podemos ter dois comportamentos, o doente desculpa a família, pois esta 

estava a tentar protegê-lo, ou sente-se enganado por aqueles que mais ama, exacerbando 

ainda mais o sofrimento que já sente e pode mesmo chegar a quebrar laços e a isolar-se, 

pois já não pode confiar em ninguém. Esta conspiração do silêncio encaminha os doentes 

para sentimentos de indignidade e de falta de respeito para consigo. Mais cedo ou mais 

tarde, mesmo que não seja informado, o doente apercebe-se que está a deteriorar-se cada 

vez mais e que a morte está perto, mas não fala aos familiares sobre essa percepção, e os 

familiares que já têm essa informação, querendo proteger o doente não discutem o assunto. 

Deste modo, o doente morre só, no seu silêncio e ficam coisas por dizer, desculpas por 

pedir, assuntos por resolver, despedidas por fazer e todos vêem o seu sofrimento 

aumentado.  

 

A alteração da imagem corporal devido à doença ou ao tratamento, influencia a auto-

estima da pessoa doente, fazendo-a sentir-se desvalorizada e depreciada, o que influi 

negativamente no seu senso dignidade.  

 

 

 

 

 

 

Gonçalves et al. (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] concordam que a doença oncológica 

encaminha o doente para uma profunda alteração da imagem corporal, o que lhe causa 

grande sofrimento. Esta perda da integridade pessoal pode ocasionar vivências de perda de 

identidade e influenciar negativamente a dignidade. Pacheco (2004) [Cuidar a pessoa em fase 

terminal] refere que, entre as alterações possíveis, podemos encontrar a palidez, o 

emagrecimento, os edemas periféricos, as úlceras de pressão, a atrofia muscular e até a 

perda de cabelo. 

 

“ (…) está-me a cair o cabelo (…) fiz quimioterapia (…) estou sempre cheia de 

cabelos (…) CE4; (…) entubado e tudo (…) até a criança podia ficar (…) sei lá 

(…) ao ver uma pessoa assim (…) CE5; (…) cada vez a ficar mais definhada 

(…) o amarelo cada vez se acentuava mais (…) CE8”. 
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Os participantes verbalizam alterações da imagem corporal decorrentes da doença 

oncológica ou do tratamento, que influenciam negativamente o seu dia-a-dia. A queda de 

cabelo pós Quimioterapia, o emagrecimento excessivo, o aspecto definhado, a coloração 

típica da icterícia e até a presença de sonda nasogástrica, perturbam os participantes, 

fazendo-os sentir inferiorizados, envergonhados e até incapazes de serem amados. O facto 

de estar entubado pode até assustar, deixar as crianças com medo, sendo mais prudente 

não pedir para que venham visitar o avô. O corpo que brincava, que corria com as crianças, 

que as abraçava tornou-se agora debilitado, assustador, indigno. 

 

4. ESPERANÇA 

 

Já não tenho esperança de viver…. 

 

 

A desesperança é assumida pelos participantes através da verbalização da perda de 

esperança, do desejo de morrer e da perda de potencial. 

 

 

Categoria 3 Sub Categorias 

 

Esperança 

Verbalização da perda de esperança   

Verbalização do desejo de morrer  

Verbalização da perda de Potencial  

Quadro 12: Descritivo da Categoria Desesperança e as suas características definidoras 

 

A verbalização da perda de esperança durante o discurso dos participantes atesta a 

desesperança que sentem. A perda de esperança é associada a expressões negativas como: 

cada vez pior, sem forças, desiludido, sem confiança, desanimado, sem futuro, sem 

melhoras e sem fé. Verbalizam já não ter esperança, de melhorar, de viver. 
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Carpenito (2006: 140-141) [Manual de diagnósticos de enfermagem] caracteriza a desesperança 

como o “estado emocional duradouro, subjectivo, no qual o indivíduo não vê alternativas ou escolhas 

pessoais disponíveis para a solução de problemas ou para a obtenção do que é desejado, não sendo capaz de 

mobilizar energias para o estabelecimento de metas em seu beneficio”. Para Braga e Cruz (2005) 

[Powerlessness: differentiation from other diagnosis and concepts] a desesperança pode, também, ser 

descrita como um colapso mental, relacionado com a ausência de esperança, de desejo, de 

estar sem possibilidades, ausência de significado na vida e ausência de energia. Chochinov e 

McClement (2008) [Hope in advanced cancer patients] descrevem-na como a experiência de uma 

situação intransponível, onde não existem metas expectáveis, estando associada à 

depressão, ao desejo de apressar a morte e à ideação suicida.  

 

Os participantes verbalizam que já não têm esperança, ou dão indicações verbais de 

conteúdo desesperançado. Confessam que se sentem cada vez pior, desanimados, sem 

força anímica e que não sabem se desta sobreviverão. A sua vida está em risco, eles sabem-

no e, por isso referem já não ter confiança no futuro, afinal não vêem futuro nenhum. 

Verbalizam já não ter esperança de viver, sentindo-se desanimados consigo, com os outros, 

com a vida. Afinal o que estão cá a fazer? A fé abandonou-os, as melhoras não são visíveis, 

o que lhes resta? 

 

A verbalização do desejo de morrer durante o discurso dos participantes testemunha a 

desesperança que sentem. Não existindo esperança, a pessoa entra num quadro de 

desespero, e vê a morte como o único alívio para a sua situação. Pedem para morrer, 

querem morrer, e pedem-no a Deus. 

“ (…) já não tenho esperança de viver (…) CE1; (…) cada vez pior (…) sinto-

me cada vez pior (…) acho que desta (…) CE2; (…) neste momento nada me dá 

força (…) CE4; (…) se o Sr Doutor não me dissesse a mim que já tinha 

anunciado à minha família (que a vida estava em risco), eu estava com mais um 

bocado de confiança em viver mais uns tempos, mas como ele disse aquilo fiquei 

desiludido (…) não tenho esperança (…) CE11; (…) estou muito desanimado 

comigo mesmo (…) CE12; (…) e eu estou desanimado estou (…) não vejo futuro 

nenhum (…) que estou aqui a fazer? (…) CE13; (…) não tenho fé (…) não 

vejo melhoras nenhumas (…) CE13”. 
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Chochinov e McClement (2008) [Hope in advanced câncer patients] caracterizam a desesperança 

como a experiência de uma situação intransponível, onde a concretização de objectivos não 

é esperada, estando associada com a depressão e o desejo de antecipação da morte.  

 

Os participantes deste estudo, por se encontrarem desesperançados e não verem uma luz 

no futuro, verbalizam que desejam morrer, pois consideram ser a única solução para o seu 

sofrimento. Acreditam ter chegado ao caos da sua vida, ao máximo da sua, não valendo a 

pena continuar. Já não querem ser operados, pois não querem sofrer mais. Lamentam até 

ter vindo para o hospital. Em casa já teriam desistido de viver. Os mais religiosos apoiam-

se em Deus, e pedem que os leve. A vida já não tem sentido viver. Já não estão cá a fazer 

nada. 

 

A verbalização da Perda de Potencial durante o discurso dos participantes declara a 

desesperança que sentem. Associam essa perda à diminuição da esperança, verbalizando 

que se sentem fisicamente incapazes e já sem esperança nenhuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) já não quero se operado, quero morrer (…) CE1; (…) já cheguei ao caos da 

minha vida (…) já cheguei ao máximo da minha vida (…) já devia ter morrido há 

mais tempo (…) quero morrer (…) CE1; (…) sinto e até quero, queria que Deus 

me levasse (…) O que é que estou aqui a fazer? (…) CE13; (…) não comia, não 

tinha soro para me alimentar (…) o corpo a ir abaixo, a ir abaixo (…) tive de vir 

outra vez (para o hospital) (…) mais valia não ter vindo se calhar já tinha (…) ido 

para o outro lado (…) CE13; (…) só queria que Deus me levasse (…) O que é 

que estou aqui a fazer? Não estou a fazer nada (…) CE13”. 

“ (…) já fui a um estado de fraqueza de tal ordem (…) que já não tenho 

resistências para mais (…) CE1; (…) sinto um corpo morto (…) já (…) não 

tenho mais para dar (…) CE1; (…) sinto-me um homem inválido já sem 

esperança nenhuma (…) CE1¸ (…) sinto-me cada vez pior (…) CE2; (…) não 

me sinto nada bem (…) CE10; (…) não faço nada (…) é isso não faço nada 

(…) CE12; (…) agora sinto-me a desfalecer de dia para dia (…) CE13; (…) 

Eu sinto-me a desfalecer, sinto-me mesmo um cadáver (…) Só queria que Deus 

me levasse (…) CE13”. 
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Sand et al. (2007) [Dying cancer patients´ experiences of powerlessness and helplessness] defende que, 

da doença oncológica avançada, resultam limitações físicas, psicológicas e até existenciais. 

Estas limitações insistem em mostrar ao doente a sua fragilidade e a aproximação da morte, 

comprometendo o seu sentimento de esperança.  

 

A perda do potencial físico foi verbalizada pelos participantes como uma sensação de 

fraqueza, de falta de resistência, acrescida ao sentimento de não ter mais para dar e de se 

estar cada vez pior, a desfalecer de dia para dia. Esta perda, leva os participantes a 

definirem-se como inválidos, sem esperança e a desejar a morte como desfecho. Para 

expressarem melhor a sua incapacidade física, referem sentir-se como um cadáver, com um 

corpo morto, debilitado, que não os ajuda e que cada vez se deteriora mais, aumentando a 

sua desesperança.  

 

 

Figura 3: Ligações entre a Desesperança, as suas características definidoras, os factores desencadeantes e as 

condições intervenientes. 

 

Como se encontra descrito na figura anterior, e como já foi dito, a desesperança é 

demonstrada pela verbalização da perda de esperança, do desejo de morrer e da perda de 

potencial. Emerge como consequência de determinados factores negativos, aos quais 

chamamos factores desencadeantes e é alvo da influência de determinadas condições 

intervenientes. Os factores desencadeantes, foram relatados pelos participantes ao longo do 

estudo, como problemas que influenciam o seu dia-a-dia negativamente, e que por tal, 

Desesperança 

Verbalização Perda da Esperança; 

Verbalização do Desejo Morrer; 

Verbalização da Perda Potencial. 

 

Ausência de Informação; 

Abandono Equipa Saúde; 

Tristeza; 

Sentimento de Perda; 

Medo; 

Sentimento de culpa. 

 

Esperança 

Apoio da Equipa Saúde; 

Manutenção da 

Esperança; 

Espiritualidade. 
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carecem uma resolução, de modo a impedir que a desesperança se instale. As condições 

intervenientes, se estiverem presentes, podem impedir que a desesperança se instale e, 

quando esta já se instalou, podem influenciá-la com o objectivo de fazer emergir a 

esperança.  

 

Como factores desencadeantes da desesperança surge a ausência de informação por parte 

da equipa de saúde. A falta de informação, de explicação e a incerteza incrementam o 

sentimento de falta de esperança.  

 

 

 

 

 

 

Leaman e Howarth (2004) [Enciclopédia da Morte e da Arte de Morrer] admitem que é prática 

comum entre os médicos, esconder informações sobre o diagnóstico e o prognóstico dos 

doentes com doenças incuráveis, por pensarem que esse conhecimento destruirá a sua 

esperança e será demasiado cruel. No entanto, esta abordagem leva, frequentemente, ao 

isolamento dos doentes que estão a morrer, e está em conflito com a autonomia individual 

do doente e a sua intervenção na tomada de decisão. Magão e Leal (2001) [A esperança nos 

pais de crianças com cancro] referem que, dizer a verdade é uma obrigação moral, à qual se 

junta outra obrigação igualmente importante, a do respeito pela esperança em Oncologia. 

Da mesma forma que os profissionais são moralmente obrigados a dizer a verdade, 

deveriam ser também obrigados a dizê-la de uma forma que respeite a esperança dos 

doentes. Twycross (2003) [Cuidados Paliativos] afirma que, a comunicação gradual da verdade 

e o encorajamento conduzem, quase sempre, ao aumento da esperança. Segundo Magão e 

Leal (2001) a informação reduz o sentimento de incerteza, permitindo ganhar controlo 

sobre a situação e “ancorar” a esperança na realidade. Chochinov e McClement (2008) [Hope 

in advanced cancer patients] referem que, a pobre comunicação entre os profissionais de saúde 

e os doentes, está associada a uma inadequada gestão da dor, a um acréscimo da ansiedade 

e depressão, ao coping não eficaz, à redução da qualidade de vida e à desesperança.  

 

Os participantes deste estudo, referem falta de informação sobre a doença, sobre os meios 

complementares de diagnóstico aos quais são submetidos, sobre o seu próprio diagnóstico 

“ (…) os médicos não explicam nada (…) CE1; (…) o que me preocupa é 

saber o que me vai acontecer amanhã (…) se vou ser anestesiada (…) se vou 

sentir (…) eu gostava de saber (…) CE3; (…) eu queria saber a minha 

situação (…) CE6; (…) não sei se vou ser operado ao intestino (…) CE12”. 
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e sobre a evolução da sua situação clínica. Referem querer saber da sua situação de 

saúde/doença e comentam que os médicos não explicam. Permanecem sem saber o que 

lhes vai acontecer, e à medida que vão esperando a sua esperança vais desvanecendo.  

 

O abandono da equipa de saúde leva ao aparecimento de sentimentos de desesperança 

nos participantes. Eles definem este conceito enumerando comportamentos reprováveis da 

equipa de saúde, durante o internamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Twycross (2003) [Cuidados Paliativos] refere que, o abandono e o “nada mais posso fazer por si” 

são factores que influenciam a esperança dos doentes terminais, levando à sua diminuição. 

Como factores que levam o doente a perder de esperança, o mesmo autor refere: sentir-se 

desvalorizado, o abandono e isolamento, a conspiração do silêncio, a conspiração das 

palavras, a falta de direcção e inexistência de objectivos a atingir, a dor e mal-estar não 

aliviados. Para Magão e Leal (2001) [A esperança nos pais de crianças com cancro] a relação com 

os profissionais de saúde, é importante na manutenção da esperança. Para Capelas e Neto 

(2010) [Manual de Cuidados Paliativos], o abandono encontra-se presente em instituições 

essencialmente vocacionadas para doentes agudos, em que depois de um período repleto de 

estratégias curativas, se chega a um momento em que se comunica à família que “não há 

mais nada a fazer”. Segundo os mesmos autores, a partir desse momento, abandona-se 

abertamente o doente, ou, por vezes, pratica-se o “abandono sofisticado”, mantendo exames 

complementares de diagnóstico e terapêuticas inadequadas, o que é eticamente reprovável. 

Twycross (2003) afirma que, apesar de não haver nada de novo, é indispensável o médico 

continuar a visitar o doente, a explicar calmamente que, o importante, é mantê-lo 

confortável e continuar a informar a família. Herth (1990), cit. por Rousseau (2000) [Hope 

in the terminally ill], refere como obstáculos à esperança o abandono, o isolamento e a 

desvalorização da pessoa. 

 

“ (…) antigamente a Doutora ainda vinha aqui à minha beira, ainda me (…) 

agora nem vêm (…) CE1; (…) na visita eu digo que tenho de falar com o médico, 

tenho de falar com um médico e ninguém vem (…) CE6; (…) cheguei a encontrar 

a doutora várias vezes lá fora e ela dizia eu vou lá, eu vou lá e não vinha (…) só 

quando eu disse que ia marcar uma reunião para falar com ela é que disseram que 

não era preciso, que iam lá falar (…) CE6”. 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 100 

Os participantes deste estudo, referem sentimentos de abandono por parte da equipa 

médica, assim que a sua situação de saúde não melhora, o que influencia negativamente o 

seu sentimento de esperança e os encaminha para a desesperança. Contam que, durante a 

visita médica, não falam com eles acerca da sua condição de saúde e que, mesmo quando 

pedem, ninguém vem até eles para esclarecer as suas dúvidas. Admitem que já não são 

observados, palpados, auscultados, tocados e que até o seu medico responsável deixou de 

os visitar. Quando o vêem pedem-lhe que os visite, ele garante que sim, mas depois acaba 

por não aparecer. Um dos participantes, que se encontrava internado, chegou mesmo a 

tentar marcar uma reunião com a sua médica, para poder saber o que se passava consigo.  

 

A tristeza é um sentimento negativo que é verbalizado pelos participantes e que faz 

decrescer a sua esperança. A sua tristeza está intimamente relacionada com a doença e com 

as incapacidades e dificuldades que dela advêm.  

 

 

 

 

 

 

 

Bernardo et al. (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] informam que a situação de doença 

oncológica, incurável e progressiva cria, normalmente, um contexto de crise, que requer 

uma rápida adaptação a esta nova realidade catastrófica. A reacção psicológica pode incluir 

o medo, a tristeza, a raiva e a perplexidade. Para o mesmo autor, a tristeza crescente 

manifestada pelos doentes, influencia negativamente o sentimento de esperança e pode 

conduzir à depressão. 

 

Os participantes referem sentir-se tristes em relação à sua situação de saúde, ao 

aparecimento da doença, à sua debilidade crescente e à incurabilidade. A sua tristeza ainda é 

maior porque nunca pensaram chegar onde chegaram, ao ponto a que chegaram, não 

contavam com isso, pois foi tudo de repente.  

 

A verbalização do sentimento de perda por parte dos participantes influencia a sua 

esperança. As perdas sucedem-se: a impossibilidade de ir trabalhar, de realizar as suas 

“ (…) a minha tristeza ainda é maior (…) CE1; (…) sinto-me muito triste porque 

nunca pensei chegar ao ponto que cheguei (…) CE3; (…) não tenho alegria, é assim 

(…) (chora) CE8; (…) sinto-me muito triste e sinto que se calhar não vou ter cura 

(…) CE9; (…) sinto-me triste, não contava, foi uma coisa de repente (…) CE10; 

(…) por isso é que me dá a tristeza (…) CE13”. 

 

  ( 
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actividades de lazer, de cuidar dos seus animais, da sua casa, das pessoas dependentes, de 

estar com os seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaman e Howarth (2004: 396) [Enciclopédia da Morte e da Arte de Morrer] caracterizam a 

perda como “estado ou o facto de se ficar privado de alguém ou de alguma coisa a que se atribui um valor 

determinado (…) as perdas estão ligadas a haveres, a atributos, a capacidades ou a separação de pessoas ou 

coisas valiosa”. Para Barbosa (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] a perda é uma mudança, 

que inclui um estado que privação de alguém, ou de alguma coisa, o que leva a um 

conjunto de reacções afectivas, cognitivas, comportamentais, e em termos gerais, ao 

processo de luto. Quando a morte se aproxima, podem ocorrer vários tipos de perdas, que 

fazem surgir imensos desafios para os doentes. Leaman e Howarth (2004) afirmam que, a 

mudança nos papéis sociais, que podem resultar em perda ou em alterações do estatuto 

social, assim como as mudanças na família e nas relações sociais, constituem perdas 

significativas. Para as autoras, também a perda de animais de estimação, pode ser tão 

profunda como a perda de um ente querido, apesar de permanecer, em grande parte, não 

reconhecido socialmente.  

 

Os participantes verbalizam sentimentos de perda, em relação aos papéis sociais, que 

anteriormente representavam, nomeadamente de dona de casa que cozinha, lava e passa a 

ferro para o marido, que trata das flores e das plantas; de chefe da casa que trata das 

questões financeiras; de cuidador dos membros dependentes. Neste momento, os maridos 

cuidam da casa como podem, as plantas foram esquecidas, ou entregues ao cuidado de 

outros, as esposas cuidam com insegurança das questões monetárias, os membros 

dependentes do participante são agora estão entregues ao cuidado de outros, familiares, 

vizinhos. As relações que mantinham, com os familiares e pessoas significativas, 

“ (…) andava sempre à volta do jardim a regar, a plantar flores (…) o meu 

cunhado é que trata disso agora (…) CE2; (…) dar os meus gatos é a última 

coisa que quero na vida (…) antes quero morrer (…) CE3; (…) o meu marido 

está sozinho, tem que fazer tudo, lavar, passar, fazer comer (…) CE4; (…) não 

a poder ver tantas vezes como quando estava em casa (…)(a filha) CE6;  (…) 

teve um AVC, não anda, nem fala (o marido) (…) tive de tratar dele (…) tomar 

conta dele (…) agora são as minhas vizinhas, o meu filho e mais as minhas 

cunhadas (…)  CE9”. 

“… ela agora é que trata desses assuntos (dinheiro), eu não posso…” E11 
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desvanecem ou são minimizadas para encontros pontuais. O ambiente hospitalar não é 

desejado, os netos são pequenos de mais para visitar os avós, os adolescentes têm de ir à 

escola, o número de visitas permitido é reduzido e o factor económico é também um 

problema. Família e amigos, com dificuldades financeiras, que vêm de fora do distrito, que 

trazem o lanche, que, por vezes, não comem, e que, com tristeza, só os visitam quando 

podem. Internados, sentem falta dos filhos com quem conviviam, dos netos com quem 

mantinham uma relação diária. Manifestam, também, sentimentos de perda em relação aos 

seus animais de estimação, de quem têm saudades e que têm saudades suas e sentem a sua 

falta. Estas perdas significativas para o participante fazem-no perder a esperança, pois 

fazem-no deparar-se com a inevitabilidade e irreversibilidade da doença. 

 

O diferentes medos que os doentes verbalizam, os quais dificilmente sozinhos conseguem 

suportar, impede-os de manterem a esperança. Expressam medo do sofrimento, dos 

tratamentos, da incerteza do futuro e da morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaman e Howarth (2004: 341) [Enciclopédia da Morte e da Arte de Morrer] caracterizam o 

medo como “ (…) um tipo de emoção em que o individuo procura evitar, alterar (quanto possível) ou 

suprimir o objecto que o suscita (…) está ligado a um objecto especifico, em relação ao qual aquele que o 

sente manifesta certas convicções e certos sentimentos associados e, eventualmente, reacções físicas e acções”. 

Para os autores pode-se ter medo, tanto do que aconteceu como do que virá a acontecer, 

do que está próximo como do que está distante, do que pode suceder como do que está a 

acontecer realmente. O medo de morrer associa-se, frequentemente, à possibilidade da 

perda de funções físicas, capacidades e funções intelectuais, assim como, à presença da dor. 

O medo da morte, por seu lado, pode ser provocado pela sua inevitabilidade, pela dúvida 

“ (…) eu não quero se operado (…) é sofrer (…) eu bem vejo os outros (…) eu não 

quero nada disso (…) quero morrer (…) antes quero matar-me (…) CE1; (…) 

não quero que me aconteça nada de mal (…) CE3; (…) o meu sentimento é (…) 

sei lá (…) que não me cure (…) CE4; (…) não ficar a sofrer muito (…) CE4; 

(…) tenho medo é de ficar numa cama e de estar a sofrer (…) CE6; (…) preocupa-

me o futuro, o meu futuro na medida em que não sei o que vai ser, se sairei desta 

(…) CE8; (…) quando for para a quimioterapia, já estou com um bocado de medo 

(…) CE9; (…) e tenho medo de não curar (…) e da quimioterapia (…) CE9; 

(…) estou com receio (da cirurgia) (…) CE11”. 
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do que poderá acontecer depois dela, pelo receio do desconhecido ou também, por 

representar a quebra de laços de amor, lealdade e afecto.  

 

Os participantes verbalizam ter medo do futuro, do que virá, do sofrimento, da 

possibilidade de ficar numa cama a sofrer, preferindo morrer a passar por isso. Têm medo 

que lhes aconteça algo desagradável, que não se curem, que fiquem a sofrer muito e não 

sobrevivam. Verbalizam, ainda ter medo dos tratamentos, nomeadamente da quimioterapia, 

da radioterapia e de uma possível cirurgia.  

 

O sentimento de culpa sentido e verbalizado pelos participantes encaminha-os para a 

perda de esperança - desesperança. Sentem-se culpados pela sua situação de saúde, e 

culpam também os serviços de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a American Cancer Society (2010), nos últimos meses de vida, os doentes 

podem sentir culpa ou remorsos acerca de diversas coisas. Podem sentir remorsos por 

pensar que podiam ter feito as coisas de forma diferente, por alguma coisa que desejassem 

ter feito ou por não atingir as próprias expectativas ou as de outros.  

 

Os participantes verbalizam sentimentos de culpa por não terem recorrido aos serviços de 

saúde logo após o aparecimento dos primeiros sinais de alarme. Referem que se deixaram 

andar muito, até á última, até ao fim, mesmo tendo consciência que estavam emagrecer. 

Mesmo desconfiando que estavam doentes, deixaram para amanha, tendo vindo quase 

obrigados. Para alguns dos participantes a culpa é tão pesada, que decidem dividi-la com os 

serviços de saúde e os profissionais culpabilizando-os também.  

 

 

 

 

“ (…) nunca pensei chegar ao ponto que cheguei (…) deixei-me andar muito (…) 

CE3; (…) eu senti-me a emagrecer e deixar andar até à última (…) quando fui 

já foi tarde de mais (…) CE3; (…) e eu fui-me deixando estar até ao fim (…) 

CE4; (…) eu sabia que estava doente, desconfiava que tinha alguma coisa (…) 

amanhã vou, amanha vou (…) eu fui quase obrigada (…) CE9”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) isto é uma tristeza, a gente leva uma carta fechada de urgência ao 

hospital e mandaram-me embora (…) não ligaram nenhuma, a obrigação 

deles era ver o que se passava (…) entretanto eu estava a ficar pior (…) 
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É uma tristeza. Os participantes referem que os profissionais não ligam nenhuma aos 

doentes. Mesmo quando levam uma carta fechada, mandam-nos para casa. A situação fica 

cada vez pior. Os resultados tardam em chegar e depois de 2 ou 3 meses, tudo está mais 

grave. 

 

Como descrito, anteriormente na figura 3, para além da desesperança, das suas 

características definidoras e dos factores desencadeantes, apresentamos, ainda, as condições 

intervenientes. Estas condições, se forem verificadas, influenciam a categoria Desesperança 

positivamente. Assim, como intervenientes encontramos, neste estudo, o apoio da equipa 

de saúde, a esperança e a espiritualidade.  

 

Os participantes referem que o apoio da equipa de enfermagem é importante para si, 

nesta fase de fragilidade física e emocional. Neste apoio inclui-se também a promoção da 

esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) são pessoas preparadas para isto (…) pessoas boas (…) pessoas com 

sacrifício (…) dão-nos o que não dão ao pais (…) CE1; (…) quando me dão 

medicamentos e me ajeitam a cama e quando toco a campainha e eles vêm (…) 

CE2; (…) Eu sinto-me bem no vosso meio (…) têm sido impecáveis, são 

carinhosos, eu acho que não me falta nada aqui (…) CE3; (…) ao conversarem 

com uma pessoa anima, vai conversando sobre isto e sobre aquilo, e se calhar até o 

nosso pensamento ficava mais positivo (…) CE5; (…) há boas enfermeiras aqui e 

todas falam comigo, e eu falo sempre na mesma coisa, e então desabafo (…) CE9; 

(…) quando foi para a radioterapia (…) as enfermeiras explicaram-me que não 

custava, que era assim e que era assado e eu fiquei descansada e fui em frente (…) 

CE9”; (…) há bons enfermeiros e isso está-me a ajudar muito, são bons, não dão 

más respostas, são espectaculares a falar com os doentes, eu acho que ajuda muito à 

doença (…) e isso está-me a ajudar muito, muito, muito (…) CE9; (…) deram-me 

assistência quando precisava, não posso dizer que me viraram as costas… foi tudo de 

CE7; (…) mandaram-se fazer uma endoscopia e uma biópsia e quando fui 

saber o resultado já foi passados 2 ou 3 meses só (…) isto escusava de ter 

acontecido tão grave se as coisas andassem mais rápido (…) CE3”. 
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A importância do apoio da equipa de enfermagem é citado por Magão e Leal (2001) no 

estudo [A esperança nos pais de crianças com cancro: uma análise fenomenológica interpretativa da relação 

com profissionais de saúde] onde referem que a relação dos profissionais de saúde com os 

doentes parece influenciar o seu sentimento de esperança, podendo promove-la ou inibi-la, 

de acordo com o comportamento. Segundo este estudo realizado pelas autoras, os factores 

promotores da esperança são: ser tratado como pessoa, o envolvimento emocional do 

profissional, dar informação, dar saídas, a valorização das pequenas coisas, a esperança do 

profissional e a competência técnica do mesmo. Quer unicamente pela proximidade que 

têm com os doentes, quer pela sua preocupação na valorização das pequenas coisas, os 

enfermeiros têm uma relação privilegiada com o doente. Hesbeen (1997) [Prendre soin à 

l´hôpital. Inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante] cit. pelas autoras anteriores, refere 

que os enfermeiros terão sempre a possibilidade de fazer algo por alguém, de vir em sua 

ajuda, de contribuir para o seu bem-estar, para a sua serenidade, por vezes, através de 

cuidados técnicos, outras vezes através de uma “multiplicidade de pequenas coisas”. Para as 

autoras a atenção a estas pequenas coisas “animadas de vida e sentido de vida”, manifesta a 

atenção dirigida ao doente, à sua existência e funciona como condutor de esperança.  

 

Os participantes expressam o apoio da equipa de enfermagem através da descrição das 

qualidades dos enfermeiros, da relação que com eles mantêm, do apoio que estes lhes 

prestam, das actividades que desenvolvem e daquelas intervenções que, autonomamente, 

põe em prática sem terem sido solicitados, por preverem que será benéfico para o doente. 

Os entrevistados caracterizam os enfermeiros como pessoas boas, com espírito de 

sacrifício, preparadas para a sua função, simpáticos, carinhosos, impecáveis, bons a falar 

com os doentes e admitem que estes lhes dão o que não dão aos pais e que por isso se 

sentem bem no meio deles.  

acordo com aquilo que precisava.” CE10; (…) É diferente de um trabalho que se 

não fizer agora, faz-se mais tarde, este trabalho (enfermagem) é diferente tem mais 

responsabilidade (…) CE10; (…) as enfermeiras são muito simpáticas (…) os 

enfermeiros não fazem mais porque não podem (…) CE10; (…) são bons… 

quando se toca aqui vêm logo (…) ajudam a gente (…) põem medicamentos para as 

dores sem eu pedir, trazem iogurtes (…) CE11; (…) é tudo boa gente aqui, é tudo 

humilde e carinhosa (…) CE13”. 
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Como intervenções mais relevantes, dos enfermeiros os participantes deste estudo referem: 

a administração de medicação, mesmo sem terem sido solicitados; quando garantem o seu 

conforto, ajeitando a roupa da cama por exemplo; quando dão atenção e mostram 

disponibilidade; quando são rapidamente atendidos, após terem chamado; quando explicam 

pormenorizadamente os procedimentos a que vão ser submetidos, eliminam medos; 

quando lhes dão espaço e tempo para falar, permitindo que desabafem, dando-lhes força e 

esperança e tornando o seu pensamento mais positivo 

 

Os participantes referem a espiritualidade como apoio fundamental nesta fase difícil da 

vida. Verbalizam a importância da religião, da fé, do acto de rezar e da comunhão, e 

referem-nos como potenciadores da esperança e do bem-estar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbosa (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] refere que os doentes são confrontados com o 

desconforto psicossocial, existencial e espiritual que marcam de forma dolorosa a 

“ (…) eu rezo com a minha fé, com a minha devoção (para melhorar) (…) CE1; 

(…) estou sempre a pedir a Deus para me dar força para isto (…) penso e quero 

que Ele me dê força (…) está sempre na minha mente (…) CE3; (…) às vezes 

penso e peço ajuda (a Deus) (…) Sim, sim (a Fé) ajuda (…) CE5; (…) acho 

que se existe um Deus ele está dentro de nós, é um Deus próprio (…) CE6; (…) 

Pedia (Deus), falava para mim mesmo (…) à missa só podia ao Domingo, se a 

gente vai à missa é porque tem fé (…) CE7;( Gostava que viessem ler, dar a 

comunhão, nesse momento ficava mais aliviada, sentia o apoio de Deus.” CE8; 

(…) Vou todos os dias ali ao altar mais do que uma vez, pedir ajuda (…) Deus 

é grande e está comigo (…) CE9; (…) Quando vou a qualquer exame, peço a 

Deus que me acompanhe e ele tem-me acompanhado (…) tem-me ajudado muito 

(…) CE9; (…)Tenho muita fé em Deus (…) Eu tenho a impressão que nos 

encoraja bastante, dá-nos força (…) CE10; (…) para mim alivia-me ir à igreja, 

à missa e receber o Senhor (…) CE10; (…) Rezo todos os dias o meu terço á 

noite, esta na minha mesinha de cabeceira, não há um dia que não reze (…) 

CE10; (…) Tenho muita fé em Deus (…) Deus vai ser meu amigo, porque eu 

também sou amigo dele (…) CE11; (…) Estou na mão dos médicos e de Deus 

(…) CE12; (…) É a minha fé, é a minha vontade, é a minha fé. A minha fé é 

que me dá força para eu continuar a viver (…) CE12”. 
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caminhada para a morte. Uns vivem a espiritualidade como a consciência de um Eu mais 

íntimo e um sentimento de ligação a uma entidade superior, à natureza ou algo superior a si 

mesmo, referindo-se a um poder “outro” que é visto como fonte de ajuda para que se 

transcenda a experiência imediata e se restabeleça a esperança. Outros vivem a religião, 

onde esse poder se centra na relação ou manifestação de fé/devoção a uma realidade última 

ou divindade, através de práticas religiosas, operacionalizadas através de rituais religiosos. 

Para este autor, a experiência religiosa pode ser regeneradora, no sentido de, depois da 

oração, se experimentar uma esperança, força e paz renovadas. Montanelli (2006) [Saúde, 

Ciência e Espiritualidade] explica que determinadas práticas, como a oração e a meditação, 

geram emoções e atitudes positivas como a esperança, o amor a serenidade e o perdão, 

limitando os sentimentos de hostilidade. Koenig (2005), cit. por Montanelli (2006), refere 

que os pacientes fazem uso das suas crenças e práticas espirituais, com o fim de reduzir o 

stress causado pelas perdas, pelas mudanças e pelas circunstâncias que estão fora do seu 

controlo. Afirma ainda, que as pessoas religiosas encontram um sentido mais satisfatório e 

equilibrado para a vida e para a doença. Também Chochinov (2005) [Interventions to Enhance 

the Spiritual Aspects of Dying] identifica a espiritualidade como um componente importante da 

esperança. 

 

Os participantes expressam a sua espiritualidade, na quase totalidade dos entrevistados, 

através da religião, identificando-a como apoio para vivenciar a doença. A religião e, mais 

propriamente, o acto de rezar, ajuda os participantes a enfrentar os obstáculos do 

quotidiano e a poder manter esperança no futuro. Assumem que a fé, a devoção, o acto de 

rezar e pedir ajuda a um Ser Superior, lhes traz esperança, maior possibilidade de cura e 

menor sofrimento. Consideram que vão melhorar porque têm fé, fé em Deus e a fé ajuda. 

Deus está sempre na sua mente, no seu pensamento e dá-lhes força para suportar a sua 

condição, porque é Seu Amigo e está sempre com eles. Pedem ajuda a Deus, e porque não 

podem ir à missa, e isso é sinónimo de fé, vão ao Altar que se encontra no serviço, todos 

os dias, várias vezes por dia, e rezam e pedem a Deus. Posteriormente sentem-se aliviados, 

apoiados por Deus e sentem que Ele está sempre com eles, acompanhando-os, ajudando-

os, dando-lhes força e coragem. Muitos gostavam de ir à missa. Na impossibilidade de ir, 

gostariam de ser visitados pelos representantes da sua religião, e que eles viessem ler 

passagens da Bíblia e dar comunhão. 
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A esperança permite aos doentes enfrentar o processo de doença de forma mais 

adequada. Funciona como uma força capacitante que ajuda a pessoa a dizer vou-me curar, 

vou vencer esta batalha, não me vou deixar ir abaixo e vou ultrapassar isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (2005:87) caracteriza a 

esperança como “ (…) sentimento de ter possibilidades, confiança nos outros e no futuro, entusiasmo 

pela vida, expressão de razões para viver e de desejo de viver, paz interior, optimismo; associada ao traçar 

de objectivos e mobilização de energia”. Para Pires (2006) a esperança constitui-se como uma 

resposta humana básica, essencial para a vida. Já a sabedoria popular refere que “enquanto 

há vida há esperança”, o que subentende que a esperança é algo inerente à vida. A autora 

no seu livro [O lugar da esperança] declara que ela representa a necessidade humana de 

encontrar sentido para a vida, em momentos de crise e, também, nas situações da vida 

diária. Chochinov e McClement (2008) [Hope in advanced cancer patients] referem que, viver 

com esperança é um factor significativo que ajuda o indivíduo a adaptar-se à sua doença 

oncológica, reduz o stress psicológico e eleva o seu bem-estar psico-social e a sua qualidade 

de vida. Descrevem como estratégias que os doentes põem em prática, para manter a sua 

esperança: rezar, viver o presente, relacionar-se com os outros, assegurar o controlo dos 

sintomas, o controlo da situação, o pensamento positivo e focar memórias positivas. É 

também claro, para estes autores, que a esperança dos prestadores de cuidados tem um 

papel recíproco na manutenção da esperança no doente. Assim, profissionais com 

esperança, influenciam a esperança dos doentes por si cuidados, da mesma forma que, 

profissionais desesperançados geram sentimentos de perda de esperança. Leaman e 

Howarth (2004) [Enciclopédia da Morte e da Arte de Morrer] avisam que a manutenção da 

esperança dos doentes, deve ser um objectivo intrínseco de todos os cuidados e uma parte 

constituinte do incentivo à vontade de viver.  

“ (…) queria ir curado, que é aqui que eu me curo (…) CE1; (…) não me estou 

a deixar ir abaixo, para ver se ultrapasso isto tudo (…) CE3; (…) Gostava que 

desse para ser operado, que a operação corresse bem e fosse para casa (…) CE6; 

(…) mais uma batalha para vencer (…) vamos lá ver se consigo vence-la até ao 

fim (…) CE8; (…) Estou aqui mesmo para me curar (…) CE9; (…) dá-me 

esperança, tenho muita esperança (…) CE10; (…) Espero que me corra tudo 

bem (…) Tenho esperança (…) CE12”. 
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Barbosa e Neto (2010) [Manual de Cuidados Paliativos] referem que a esperança pode ser 

representada como uma força, que se constitui numa fonte de energia física, psicossocial e 

de procura de sentido. Esta força amortece os vários factores de stress da vida quotidiana, 

ajuda a suportar as privações da vida e os desafios pessoais e faz a pessoa ter uma razão 

para viver. Querido (2005) na sua dissertação de mestrado [A esperança em Cuidados Paliativos] 

concluiu, que a pessoa com doença crónica, progressiva e incurável, altera a forma como 

encara o seu futuro, e como percepciona o seu papel no mundo. A esperança passa a 

focalizar-se mais na doença, negligenciando-se a realização de projectos de vida, a curto, 

médio e longo prazo. Continua dizendo que, nesta fase, ao doentes podem encontrar a 

esperança na existência de Deus, na vida para além da morte, na realização de um objectivo 

específico, como atingir uma data especial, ou focalizá-la na doença, reajustando os 

objectivos não para a cura, mas para o alívio da dor e outros sintomas e repensar o sentido 

da vida. A avaliação e a monitorização da esperança é crucial, pois permite intervir de 

forma mais adequada na sua promoção, reduzindo o impacto da doença no indivíduo e nos 

seus cuidadores (Estrela et al., 2008). No seu artigo [Fostering Hope in Terminally-ill people] 

Herth (1990) clarifica o Herth Hope Índex, como instrumento para medir a esperança, 

especialmente desenvolvido para o contexto do final de vida e, especificamente, concebido 

para a utilização na prática clínica. 

 

Alguns dos doentes manifestam esperança de que o hospital é o lugar onde as pessoas se 

podem curar, por isso vão para o hospital. Mantêm presente a crença de que é necessário 

ter força interior, de que não se pode deixar ir abaixo, porque essa força é essencial para 

ultrapassar tudo. Conservam esperança de que a cirurgia pode ser o remédio para o seu 

mal. Confidenciam sentimentos interiores positivos, que lhes dizem que tudo vai correr 

bem. Expressam esperança na cura, na sua recuperação, em relação ao futuro e em relação 

a si mesmo. Admitem que têm esperança na cura, pois neste momento estão no sítio certo 

para isso - o hospital. Não se deixam abater, pois querem ultrapassar a sua condição de 

saúde, vêem-na como mais uma batalha que tentarão vencer, até ao fim. Têm esperança no 

futuro e, mesmo sabendo que ele não é tão sorridente como desejariam, continuam a 

pensar que algo de bom vai acontecer, como por exemplo uma cirurgia, que corra bem, e 

que lhes permita ir para casa.  
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Figura 4: Ligações entre o Sentimento de Impotência, a Desesperança e a Dignidade 

 

Como já apresentado, estas foram 3 das categorias que emergiram da leitura flutuante das 

entrevistas dos participantes. O sentimento de impotência face à sua situação de saúde é 

traduzido pelos participantes pela pena de si, pela desmotivação e pelo desinteresse pelas 

actividades de vida diárias e pelo seu auto cuidado. A percepção de impotência é ainda 

acrescida pelo reconhecimento da diminuição das suas capacidades físicas e pela 

hospitalização. Os participantes deste estudo reconhecem a diminuição das suas 

capacidades, quando se verifica uma perda de forças físicas, se instala a dependência, os 

sintomas não são controlados e a comunicação verbal se encontra comprometida. A 

desesperança é expressa pelos participantes através da verbalização directa da perda de 

esperança, do desejo de morrer e da verbalização da sua perda de potencial. A ausência de 

informação sobre a doença e o prognóstico, o abandono pela equipa de saúde, o 

sentimento de perda referido pelos participantes, a tristeza, o medo do presente e do futuro 

e o sentimento de culpa são factores desencadeantes da desesperança. De forma inversa, a 

manutenção da esperança, o apoio da equipa de saúde e a espiritualidade promovem a 

esperança e tendem a eliminar a desesperança dos participantes. Já a dignidade dos 

participantes é ameaçada pela dependência de outros, pela falta de privacidade, pela 

sensação de perda de potencial físico, pela ausência de informação, pelo abandono, pela 

conspiração do silencio e pela alteração da imagem corporal. 

 

 

 

Sentimento de impotência 

Desmotivação; 

Desinteresse; 

Pena de si; 

Diminuição da capacidade 

física; 

Hospitalização. 

 

Desesperança 

 

Perda de dignidade 
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5. ÚLTIMAS DISPOSIÇÕES 

 

Se eu pudesse ficar mais tempo… 

 

 

As últimas disposições dos doentes são como que as últimas decisões de vida, aquelas 

que se não acontecerem no momento certo se perderão para sempre. Nesta fase a pessoa 

pode sentir necessidade de fazer a sua revisão de vida, de se despedir de quem ama, de 

deixar legado, de morrer em casa com os seus familiares, de se reconciliar, de resolver 

assuntos pendentes e de realizar os últimos desejos. 

 

Categoria 4 Sub Categorias 

 

 

 

Últimas Disposições 

Revisão de Vida    

Morrer em casa  

Despedir-se  

Heranças 

Últimos desejos 

Deixar Legado 

Reconciliação 

Quadro 13: Ligações entre as Últimas disposições e as suas características definidoras 

 

 

Pacheco (2004) [Cuidar a pessoa em fase terminal] lembra que, quando a família é capaz de 

expressar os seus sentimentos e emoções, favorecendo a comunicação e o sentimento de 

proximidade com o doente, numa relação aberta e verdadeira, poderão falar sobre as 

“últimas disposições”- heranças, pormenores do enterro ou mesmo orientações para 

aqueles que sobrevivem. Segundo a American Society of Clinical Oncology (2010), falar 

acerca dos seus sentimentos e preocupações com a família, amigos e prestadores de 

cuidados, ajudará o doente a ter mais conforto no fim de vida. Para a ASCO (2010) pôr os 

seus assuntos em ordem, completar assuntos pendentes e fazer a revisão de vida, são 

passos importantes para aceitar a morte e encontrar a paz. Para alguns doentes a 

preocupação com o que vai acontecer aos membros da família que sobreviverão, é um dos 

aspectos mais difíceis do morrer. Assim, segundo a mesma, resolver assuntos legais, 
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finanças e negócios liberta o doente e os familiares para se concentrarem nos aspectos 

emocionais do fim de vida. Resolver os assuntos pendentes pode incluir encontrar e 

organizar documentos legais e outros importantes, assim como o testamento, declarações 

de seguro e declarações bancárias. A ASCO (2010) informa que algumas pessoas 

consideram importante planear aspectos do seu próprio funeral, falando com a família e 

amigos chegados sobre os seus desejos. Assim que se aproxima o final da vida, podem 

haver certas coisas que o doente deseja fazer antes de partir. Estas são actividades podem 

trazer sentido à vida e baseiam-se em experiências simples, tais como reler o livro favorito e 

passar tempo com as pessoas que considera importantes. Encontrar a paz nas relações 

significativas e dizer as coisas que mais importam e que, eventualmente, nunca se disse, 

constituem aspectos muito significativos para completar a vida. Podem existir conflitos que 

o doente deseja resolver, ou desculpas que precisa pedir, relações que sente necessidade de 

reatar antes da partida. Pode querer despedir-se das pessoas especiais e dizer aos membros 

da família o quanto os ama. Na impossibilidade de satisfazer estes desejos pessoalmente, a 

ASCO (2010) aconselha a deixá-los escritos, fazê-lo pelo telefone ou através dos membros 

da família, o mais importante é fazê-lo. É natural o doente querer deixar o seu legado, a 

evidência que a sua vida foi importante e que fez a diferença. É importante reservar tempo 

para reflectir e celebrar os eventos da sua vida, as coisas que conseguiu, as pessoas que 

amou, os triunfos que alcançou, ou seja, fazer a sua revisão de vida. Falar com os familiares 

acerca do tempo que passaram juntos, dos acontecimentos que partilharam, fá-los sentir 

próximos do doente nesta fase difícil e irá ajudá-los no luto. O doente pode querer gravar, 

ou escrever a sua revisão de vida para que as familiares e, inclusivamente, as crianças 

possam mais tarde perceber a ligação e o amor de quem partiu. Para alguns doentes a 

religião é uma parte importante da vida e o suporte da fé e o apoio dos ministros da sua 

religião servem como fontes de conforto no fim de vida. Para outros, o conforto espiritual 

pode estar na relação com a natureza ou com as pessoas significativas. O importante é 

encontrar conforto, sentir-se completo e encontrar a paz, o que sustentará a esperança e o 

sentido. 

Fazer a revisão de vida significa recordar momentos importantes, relembrar triunfos 

profissionais, conquistas, valorizar momentos de família, realçar laços familiares. 
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Os participantes do estudo, sentiram necessidade de fazer a revisão da sua vida, durante a 

entrevista, falando ao investigador sobre os seus feitos e vitórias, quer em termos pessoais, 

quer profissionais. Enalteceram o seu trabalho, pois eram artistas, eram os escolhidos entre 

muitos, entretinham e animavam. A sua família é digna de televisão e eles fazem questão de 

o dizer. De repente, toda a tristeza desapareceu e os olhos brilham… de alegria. 

 

É desejo de grande parte das pessoas doentes morrer em casa com os seus, pois morrer 

sozinho, no hospital, pode ser desumano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) se não puder ser (…) se não puder ser (…) (curar) sossego à beira da 

minha mulher que é a mulher que eu mais gosto (…) sossego à beira do meu 

filho que é o que eu mais adoro (…) (chora) CE1; (…) a minha mulher se me 

quiser levar embora que me leve, se quiser que eu morra aqui que eu morra aqui 

(…) ela que faça o que entender (…) CE1; (…) gostava que desse para ser 

operado e que fosse para casa esperar pela minha hora (…) CE6; (…) mas se 

não der para ser operado a médica diz que me deixa ir a casa resolver umas 

coisas e passar mais tempo com a minha filha (…) CE6; (…) Queria que 

Deus me desse força para viver tranquila em minha casa (…) CE10; (…) vou 

embora para morrer a casa não sei quando. Senão morrer aqui. Se não me 

deixarem morrer aqui, vou morrer a casa (…) CE13”. 

“ (…) fazia coisas muito bonitas (…9 tinha sempre muito que fazer (…) muito que 

fazer (…) não tinha vagar para nada (…) era um artista (…) CE1; (…) o altar da 

Sra das Neves, que é uma peça formidável, foi feito por mim (…)a cruz da capela da 

Sra das Neves foi feita por mim (…) CE1; (…) trabalhava num armazém de vinhos 

(…) jogava futebol (...) quando vinham estrangeiros ver a fábrica eles chamavam-me, 

depois de andarem lá 800 pessoas chamavam-me a mim (…) CE7; (…) comecei a 

fazer um rancho folclórico (…) eu contava histórias (…) comecei a fazer espectáculos 

(…)eu era o palhaço pobre (…) chamava-me pastel (…) CE7; (…) Já vim á Praça 

da Alegria há 5 anos mostrar os meus 25 netos (…) foi uma festa (…) fui lá mais os 

filhos e os netos (…) foi uma festa (…) CE13”. 
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Perante a impossibilidade da cura, pedem com frequência para poderem ir para as suas 

casas, para as suas coisas e para os seus. Querem passar os últimos momentos de vida com 

os seus familiares, com os que amam e esperar com eles a sua hora. Desejam viver o tempo 

que resta tranquilos, em sossego, com os que mais adoram e em sua casa. 

 

À medida que a doença avança e a morte se aproxima, as pessoas sentem necessidade de se 

despedir dos filhos, dos netos, dos amigos, da família, das pessoas significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns participantes pedem para ir para casa, para estar mais tempo com os seus filhos, os 

seus netos, a sua família, os amigos, para passar com eles os últimos momentos, para se 

poderem despedir. Outros pedem por mais alguns anos de vida, para ver o futuro dos que 

amam, dos netos que não cresceram, dos filhos que ainda não foram para a faculdade. 

Mostram-se preocupados com o futuro dos que sobrevivem, dos filhos adolescentes que 

não estão preparados para a separação, que irão sofrer, que ficarão entregues a outros, 

esforçando-se para pensar que ficarão bem sem eles. Anseiam por um fim de vida 

tranquilo, por uma ida ao café, por um último passeio. 

 

Quando a morte se aproxima a pessoa pode sentir necessidade de resolver assuntos 

pendentes, nomeadamente heranças. É uma forma de tomar decisões para o futuro, de 

organizar a vida dos que ficam, de antecipar e resolver possíveis conflitos.  

 

“ (…) Eu tenho os meus netinhos muito pequeninos coitadinhos (…) já não os vejo 

há muito tempo (…) CE4; (…) São muito bons os meus filhos (…) em casa assim 

estou com eles (…) (chora) CE5; (…) se pudesse passar mais tempo com a minha 

filha já era bom (…) CE6; (…) mas eu quero morrer com essa sensação que ela (a 

filha) está preparada (…) CE6; (…) O que mais me preocupa (…) não é 

preocupar porque eu sei que eu ela vai ficar bem (…) é a minha filha (…) CE6; 

(…) viver mais um bocado a minha vida e ir ao café com o meu marido como ia, e 

andar a passear (…) CE9; (…) mas se pudesse ficar mais tempo (…) mais 2 ou 3 

aninhos (…) para mim já era bom. Para ver o que o meu netinho ia fazer, o que ia 

dar (…) CE11; (…) O que mais me preocupa é o meu netinho mais pequeno. E 

que faz convívio com a gente. Ele está muito esperto (…) CE12; (…) gostava de os 

ver e estar com eles (filhos e netos) (…) CE13”. 
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Os participantes vão partilhando os seus bens, o fruto da sua vida, como se se fossem 

despedindo discretamente, sem dizer Adeus. Organizam as questões monetárias, partilham 

o dinheiro, dão presentes dispendiosos e orientam o futuro dos que sobreviverão. 

Os últimos desejos são vontades expressas pelo doente, como que uma Bucket list de 

coisas que querem provar, experimentar, ou alcançar antes de partir  

 

 

 

 

 

 

 

Durante o internamento vão-lhes surgindo desejos, anseios de coisas simples que antes 

não valorizavam, que ninguém valoriza e que, neste momento, parecem tão importantes, 

tão distantes, tão impossíveis de concretizar. Referem vontade de comer, referem fome, 

desejo de saborear um citrino. Para alguns participantes, a religião é uma parte importante 

da vida e o apoio dos representantes da sua religião, o acto de rezar, ouvir a oração e 

comungar permite-lhes alcançar a paz interior.  

 

Algumas pessoas doentes verbalizam querer deixar o seu legado antes de morrer, quer 

através da família, de concretizações pessoais, de comportamentos exemplares. 

 

“ (…) eu adoro o meu filho (…) agora dei-lhe dois carros um jaguar e um (…) dei 

o meu fruto, da minha vida (…) dei tudo (…) CE1; (…) ainda um dia destes dei 

4000 contos, e agora tenho um dinheiro em casa, e eu disse à minha mulher que 

aquele dinheiro que lá tenho, um vai ser para o sustento e o outro, o resto, vai para 

ela (…) CE11; (…) um destes dias disse ao meu filho: tu não te aflijas que eu 

vou-te dar (…) ainda há pouco dei 4000 contos á minha mulher mas também tem 

lá dinheiro para ti (…) CE11”. 

“ (…) Sinto vontade de comer (…) E então uma laranjinha ou uma tangerina (…) se 

eu puder acho que é a primeira coisas que vou comer (…) Tou ougada (…) CE4; 

(…) gostava que a operação desse, que resultasse, até nem era para viver mais tempo 

(…) era mais para poder comer (…) sinto muita fome (…) CE6; (…)Sou muito 

religioso. Fazia questão de comungar (…) (chora) antes de ir (…) CE13”. 
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Os participantes verbalizam querer deixar o seu legado, a evidência que a sua vida foi 

importante e que fez a diferença. Uns deixam a sua marca através da família, da sua 

descendência, dos netos que são a sua continuação e permanecerão vivos através deles. 

Outros querem dar o exemplo e referem querer doar o seu corpo à ciência, para ajudar os 

que vivem, para descobrir a cura para o seu problema, para servir de inspiração, ou 

simplesmente para não dar trabalho à família e não se gastar dinheiro.  

 

 

Algumas pessoas em fim de vida sentem necessidade de se despedir, de dizer o último 

Adeus à família, aos amigos, às pessoas significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes resolvem reatar relações significativas, ceder, mesmo tendo sido 

prejudicados por essas pessoas, pois querem acabar com os conflitos e alcançar a paz de 

espírito. Não querem morrer com assuntos mal resolvidos, com palavras por dizer. 

 

 

 

“ (…) queria doar o meu corpo à ciência (…) CE6; (…) eu queria ser cremado 

já tinha dito à minha família (…) mas agora me vez de ser cremado para se estar 

a gastar dinheiro (…) dava-o à ciência não é?! (…) CE6; (…) Gostava de 

pensar que o problema que tenho (…) se desse para vasculhar para que um dia 

desse para ajudar os outros (…) CE6; (…) Ninguém da minha família doou o 

corpo (…) alguém tem de ser a primeira e pode ser que sirva de exemplo para os 

outros (…) CE6; (…) ia fazer a vida que sempre fiz, olhar pela minha família, 

mesmo olhar melhor, tenho um netinho pequeno, que é a minha continuação (…) a 

minha continuação (…) CE11”. 

 

“ (…) Tenho uma filha, mas tive graves problemas com ela. E acho que tem a ver 

com a minha saúde muita coisa que se passou com ela (…) quando soube que 

estava no hospital veio cá para fazer as pazes (…) liga-me todos os dias mais do 

que uma vez (…) CE9; (…) ela até as minhas netas me tirou e fui eu que as 

criei (…) custou-me muito passar o natal sem as minhas netas (…) CE9”. 
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6. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

 

 

Um dos objectivos do estudo era identificar quais as áreas de intervenção prioritárias na 

assistência da pessoa com doença oncológica, incurável e progressiva, internada num 

serviço de cirurgia. 

 

Queríamos saber que intervenções sugerem para uma aproximação maior aos cuidados de 

enfermagem. Como intervenções prioritárias referiram: (i) a administração de terapêutica 

para o alívio dos sintomas; (ii) a promoção do conforto físico e do bem-estar; (iii) a 

presença e a escuta efectiva, (iv) a disponibilidade; (v) a celeridade com que são atendidos 

quando pedem apoio; (vi) a explicitação dos procedimentos antes de dar inicio aos 

cuidados, pedindo o seu consentimento; (vii) o escutar os seus medos, anseios e dúvidas. 

 

Se nos debruçarmos sobre as intervenções referidas, verificamos que a maioria se remete 

para a satisfação das necessidades de primeiro nível – Fisiológicas (sintomas), segundo a 

Pirâmide de Maslow. Referem também intervenções que dizem respeito às necessidades do 

segundo nível - Segurança, nomeadamente, em relação aos medos e anseios. Podemos dizer 

que também abraçaram o terceiro nível da pirâmide – Amor e Pertença, no que diz respeito 

à disponibilidade, à presença, escuta efectiva e à celeridade com que são atendidos. Referem 

ainda, necessidade de informação sobre os procedimentos e a situação de doença. Como 

podemos verificar os doentes não verbalizam o desejo de atingir os últimos níveis da 

Pirâmide, valorizando, neste momento, apenas a satisfação das necessidades dos níveis 

mais inferiores, associadas à sintomatologia. 
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CONCLUSÃO DO ESTUDO 

 

 

As necessidades da pessoa com doença oncológica, incurável e progressiva são tão 

específicas quanto singular é cada pessoa. Requerem uma atenção global para poder aceitar 

o adoecer progressivo para uma fase terminal e viver a vida, que ainda resta, da melhor 

forma possível e até ao fim. A pessoa com cancro, em fase avançada, apresenta múltiplas 

necessidades, quer a nível físico, psicológico, quer a nível social e espiritual. No entanto, 

estes doentes, que são internados no hospital, para satisfazer as suas necessidades físicas 

(controlo de sintomas), têm necessidades de outros níveis, de acordo com a Pirâmide de 

Maslow. Os outros níveis da pirâmide só serão alcançados, com olhar mais atento do 

profissional, sobre o doente e a sua situação, de modo a reconhecer essas necessidades. 

Pela minha experiência como enfermeira e no contacto com este tipo de doentes, 

considero que ainda se valoriza, quase exclusivamente, os seus problemas físicos, quer por 

falta de conhecimento, de receio de aproximação, por falta de tempo ou de formação. 

 

Tornou-se, então, decisivo estudar este tema, que aborda as necessidades da pessoa com 

doença oncológica, incurável e progressiva, internada num serviço de cirurgia, de um 

hospital central do distrito do Porto. Neste estudo, de cariz qualitativo através de entrevista 

demos a palavra a 13 doentes, que, na primeira pessoa, puderam expressar as suas 

necessidades mais prementes e desta forma permitir entender qual a intervenção dos 

enfermeiros que pode melhorar o seu quotidiano. 

 

Após a transcrição e a leitura flutuante das entrevistas identificamos os temas principais que 

emergiram do material em análise. O sentimento de impotência, o sentir-se inválido, com o 

corpo morto, a desvalorização da sua dignidade, predispõem à perda da esperança - 

desesperança. 

 

O sentimento de impotência face à situação que vivenciam, foi traduzido pelos 

participantes, por “pena de si mesmo”, desmotivação, desinteresse pelas actividades de vida 

diárias e pelo seu auto cuidado. Esta impotência, é descrita como algo crescente, que 

aumenta à medida que a dependência física se instala, se agrava e que a perda de forças 

cresce, que os sintomas não controlados se acumulam e que a comunicação com os outros 

se torna mais difícil. Este sentimento, é ainda exacerbado pelo reconhecimento da 
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diminuição das capacidades físicas e pela situação de hospitalização. A família desempenha 

um papel importante na variável sentimento de impotência, uma vez que os doentes 

relatam que a sua consciencialização sobre a impotência da família agrava o seu próprio 

sentimento de impotência. Conclui-se que, quando o sentimento de impotência persiste, 

desencadeia o sentimento de perda de esperança – desesperança. Esta ideia é defendida por 

Braga e Cruz no seu artigo Sentimentos de impotência: diferenciação de outros diagnósticos e conceitos 

(2005). 

 

A desesperança é traduzida pela verbalização da sua perda de esperança, pela manifestação 

do desejo de morrer e pela verbalização da sua irreversível perda de potencial. A 

desesperança é referida no estudo de Wilson et al. (2000), Attitudes of terminally ill patients 

toward euthanasia and physician-assisted suicide, cit por Chochinov (2006), como intimamente 

ligada ao desejo de morrer. Virik e Glare (2002), no seu estudo Requests for euthanasia made to 

a tertiary referral teaching hospital in Sidney, cit. por Chochinov (2006), reportaram que entre os 

doentes terminais que fizeram pedidos de eutanásia, metade apresentava desesperança. No 

nosso estudo, a desesperança é desencadeada por vários factores, nomeadamente, a 

ausência de informação sobre a doença e o prognóstico, o abandono do participante pela 

equipa de saúde, nomeadamente médica. O sentimento de perda – de funções, de 

capacidades, de estar longe de casa, da família, dos animais – gera um sentimento de culpa 

que mantêm, uma profunda tristeza pela sua condição, o medo do presente, o medo de 

sofrer, o medo do futuro, a morte iminente. É variável que influencia positivamente a 

esperança, o apoio da equipa de saúde, nomeadamente da equipa de enfermagem, que 

através da sua aproximação pode influenciar a esperança e a espiritualidade da pessoa. 

 

Nesta investigação, a esperança tornou-se a grande surpresa, o dado novo, constituindo-se 

como um alvo que os enfermeiros devem desenvolver, no contacto com este tipo de 

doentes, no sentido de criarem ambientes positivos e aumentarem o seu sentido para a 

vida. A esperança funciona como uma força promotora da vida, que é particularmente 

importante no confronto da pessoa com a doença e na preparação para uma morte digna. 

Igualmente, Chochinov e et al. (2002) no seu estudo Dignity in the terminaly ill: an empirical 

model, refere que a esperança na fase final de vida se relaciona com o sentido da vida e o seu 

significado, o que sustenta a sua existência. Carpenito (2006) [Manual de Diagnósticos de 

Enfermagem] refere inúmeras intervenções de enfermagem para promover a esperança da 

pessoa doente das quais destaco: (i) auxiliar na identificação de fontes de esperança; (ii) 
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auxiliar a pessoa a desenvolver metas realistas de curto e longo prazo; (iii) auxiliar a pessoa 

a reconhecer que é amada, importante na vida dos outros, independentemente da sua saúde 

deficiente; (iv) estimular o doente a partilhar as suas preocupações com outras pessoas com 

problemas, ou doenças semelhantes e que tiveram experiencias positivas; (v) criar um 

ambiente no qual é encorajada a expressão espiritual; (vi) estimular a pessoa a verbalizar 

dúvidas, medos e preocupações; (vii) permitir ao doente tempo e oportunidades para 

reflectir sobre o significado do sofrimento, da morte e do acto de morrer. 

 

Neste estudo, como também defende Sand et al. (2007) no seu estudo Dying cancer patients´ 

experiences of powerlessness and helplessness, a desesperança é a consequência da progressiva 

perda de dignidade percebida pelos doentes. A variável dignidade, surge neste estudo 

influenciada pela ameaça ao respeito pela pessoa, o seu orgulho e ao sentimento de valor. 

Esta variável, depende de alguns factores como a dependência de outros, a falta de 

privacidade, a perda de potencial físico, a ausência de informação sobre a situação clínica, o 

abandono médico sofisticado, a conspiração do silêncio e a alteração da imagem corporal 

devido à doença e tratamentos.  

 

As últimas disposições dos participantes, constituíram também um tema emergente no 

estudo, que inclui a revisão de vida, recordar os momentos marcantes, a necessidade de se 

despedir, a importância de deixar legado, o desejo de morrer em casa com os seus, o desejo 

de se reconciliar, a satisfação dos seus últimos desejos e a resolução de assuntos pendentes, 

nomeadamente, as heranças. Também Chochinov (2006), no seu artigo Dying, Dignity, and 

New Horizons in Palliative End of life Care, refere a importância de fazer a revisão de vida, de 

se despedir, de se reconciliar, de deixar legado, de concretizar directivas futuras em relação 

aos actos fúnebres e ao testamento, se for essa a vontade do doente, referindo que todas 

estas actividades funcionam como estratégias promotoras da dignidade do doente.  

 

Nesta investigação, concluímos que as necessidades dos doentes não são estáticas, antes 

relacionando-se mutuamente, pois umas necessidades conduzem a outras, umas 

influenciam as outras. Algumas servem para influenciar o aparecimento de outras, 

enquanto que, outras impedem que outras se instalem. Concluímos, ainda, que tão 

importante como as necessidades, são os sentimentos negativos que elas despertam nestas 

pessoas.   
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Os enfermeiros assumem um papel importante na vida dos doentes, tornando-se mais 

preponderante na fase final da vida, quer por permanecerem mais tempo com ele, quer pela 

proximidade e confidencialidade que esta profissão determina. Importante é o valor 

atribuído às pequenas coisas. Como intervenções dos enfermeiros, que melhoram o seu 

dia-a-dia, os participantes verbalizam a administração de terapêutica para alivio de 

sintomas, a promoção do conforto físico e do bem-estar, a presença e escuta efectiva, a 

disponibilidade, a celeridade com que são atendidos quando requisitam o seu apoio, a 

explicitação dos procedimentos antes de dar inicio aos cuidados, o escutar os medos e os 

anseios, tirar dúvidas. 

 

Em Portugal, os serviços hospitalares apresentam uma elevada incidência de doentes com 

doença oncológica incurável e progressiva e que neles dão entrada para controlo de 

sintomas e outro tipo de tratamentos. Para estes doentes não basta a boa vontade e 

dedicação dos profissionais, pois como referido no PNCP (2004): “a complexidade do 

sofrimento e a sua combinação com os factores físicos, psicológicos e existenciais da fase final de vida, 

obrigam a que a sua abordagem seja multidisciplinar, abrangendo, para além da família do doente, 

profissionais de saúde com formação e treino diferenciado, voluntários preparados e a própria comunidade 

onde se insere o doente.” O hospital vocacionado para a cura, estruturou-se para cuidar 

activamente e, quando tal não é possível, e a doença encaminha a pessoa para a morte, 

raramente está preparado para prestar essa assistência. Os cuidados paliativos serão a 

resposta adequada, como forma de controlar os problemas físicos, psicológicos, sociais e 

espirituais e melhorar a sua qualidade de vida. Resta saber se, nestes cuidados, está 

contemplada a criação dos ambientes positivos, que estimulem a esperança dos doentes. 

 

Este estudo, como outros, apresentou limitações. O facto de a nossa amostra ser reduzida e 

a investigação ter sido efectuada num contexto muito preciso, impede-nos de extrapolar os 

dados e possui validade apenas para um contexto semelhante. Seria necessária uma amostra 

maior, que fosse aplicada em mais hospitais. No entanto, o que pretendíamos era que as 

pessoas testemunhassem sobre a sua experiencia e descrevessem as suas necessidades, pois 

com as variáveis que encontramos, poderemos efectuar uma escala e aplicá-la, mais tarde, 

quem sabe, a uma amostra mais considerável. 

 

Esta investigação foi para nós uma revelação muito positiva, pois identificamos a 

necessidade de utilizar a variável esperança, aspecto que até então não sentimos valorizada 
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na prática de cuidados a estes doentes. Gostaríamos, na continuidade deste trabalho de 

tentar perceber se, de facto, a promoção da esperança em doentes com doença incurável 

pode melhorar a qualidade de vida desses doentes e dos familiares, com vista a um 

processo de vida mais sereno e mais digno. Entendemos por isso, continuá-lo. 

 

Como dificuldades para a concretização do estudo referimos, a falta de tempo para realizar 

a investigação, dado termos a nossa actividade profissional e efectuar a investigação em 

simultâneo; a demora na aplicação do estudo devido a atrasos institucionais e o facto de 

muitos dos doentes oncológicos desconhecerem o diagnóstico de cancro, e por isso, não 

podermos confrontar os participantes sobre a sua finitude.  

 

Os participantes referiram como benefícios da participação no estudo, o facto de poderem 

falar livremente e serem ouvidos, sem condicionantes de tempo, onde podiam falar sobre o 

que lhes ia na alma, referindo que isso os ajudou e os fez sentir aliviados.  

 

Investigar sobre as questões relacionadas com o fim de vida implica, necessariamente, o 

estabelecimento de uma relação de proximidade e confiança com o doente, de simpatia e 

empatia com ele. Referimos esta relação como gratificante e enriquecedora, na medida em 

que nos permitiu imergir no mundo destas pessoas. Mundo este que, aliás não tínhamos 

ainda percebido. Após as entrevistas, os doentes viram em nós confidentes, recorrendo a 

nós sempre que tinham algum problema ou dificuldade, o que quer dizer que a 

proximidade permite um conhecimento mútuo e o desenvolvimento da confiança, 

fundamental para a melhoria dos cuidados de saúde. Sentimos uma maior conexão com 

estas pessoas, uma responsabilidade maior de tentar satisfazer as suas necessidades, dado 

que a entrevista nos permitiu conhecer os seus mundos e o sofrimento que estão a 

atravessar. 

 

Viver a esperança acompanha a satisfação das necessidades da pessoa com doença 

oncológica, incurável e progressiva. A esperança da pessoa doente vai-se alterando, de 

acordo com as necessidades que apresenta e o que valoriza naquele momento. A esperança 

tem objectivos, que podem ir do alívio dos sintomas, a querer chegar ao próximo Natal, ou 

até esperança na cura. Ao satisfazer as necessidades da pessoa, estamos a cumprir alguns 

dos objectivos da esperança, logo estamos a promover a sua Esperança.  
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Foi através da espiritualidade, que os participantes encontraram um sentido para a vida e 

para estar em paz, no meio de situações difíceis como a adaptação ao cancro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 124 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

American Cancer Society (2009). [Em linha]. [Consultado 26 Junho 2010]. Disponível na 

WWW: < URL: http://www.cancer.org/. 

 

American Society of Clinical Oncology (2010). Em linha]. [Consultado 26 Junho 2010]. 

Disponível na WWW: < URL: http://www.asco.org/. 

 

ARAÚJO, António; et al. – Custo do Tratamento do Cancro em Portugal. Acta Med Port 

2009, 22:525-536. 

 

BARBOSA, António; NETO, Isabel - Manual de cuidados paliativos. Núcleo de Cuidados 

Paliativos do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina de Lisboa, 2ª Edição, revista e 

aumentada, 2010. 

 

BARBOSA, António; NETO, Isabel - Manual de cuidados paliativos. Núcleo de Cuidados 

Paliativos do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina de Lisboa, 1ª Edição, 2005. 

 

BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James – Princípios da ética biomédica. Massos S.A., 

Barcelona, Espanha, 1999. 

 

BRAGA, Cristiane; CRUZ, Dina - A resposta psicossocial de impotência em pacientes no pós-

operatório de cirurgia cardíaca. Ver. Esc. Enf. USP, vol 37, nº1, 2003. 

 

BRAGA, Cristiane; CRUZ, Dina – Sentimentos de impotência: diferenciação de outros diagnósticos e 

conceitos. Ver Esc Enferm USP, 2005; 39(3). 

 

BRANDÃO, Cristina; NUNES, Rui - Humanização da Saúde. Gráfica de Coimbra, 2007.  

 

BREITBART, William - Spirituality and meaning in supportive care: spirituality and meaning centered 

group psychotherapy interventions in advanced cancer. Springer - Verlag, 2001. 

 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 125 

BREITBART, William; et al. - Effect of spiritual well- being on end of life despair in terminally ill 

cancer patients. The Lancet, vol 361, 2003. 

 

CARPENITO, Lynda- Manual de Diagnósticos de Enfermagem. 10ª Edição, Artmed, 2006 

 

CHOCHINOV, Harvey – Dying, Dignity, and New Horizons in Palliative End-of-Life Care. 

Cancer Journal for Clinicians, 2006. 

 

CHOCHINOV, Harvey; CANN, Berverley - Interventions to Enhance the Spiritual Aspects of 

Dying. Journal of Palliative Medicine, vol 8, 2005. 

 

CHOCHINOV, Harvey; et al. - Dignity in the terminally ill: a developing empirical model. Social 

Science & Medicine, 54 (2002), 433-443.  

 

CHOCHINOV, Harvey; McCLEMENT, Susan – Hope in advanced cancer patients. European 

Journal of Cancer, vol 44, 2008. 

 

CLARK, David -Total Pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders 1958-

1967. Social Science and Medicine, Vol 49, issue 6, September 1999. 

 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, Versão 1, 2005. 

 

COLLIÈRE, Marie-Françoise – Cuidar… A primeira arte da vida. 2ª Edição, Lusociência, 

2003. 

 

Conselho Nacional de ética para as Ciências da Vida – Parecer sobre aspectos éticos dos 

cuidados de saúde relacionados com o final de vida, 1995. [Em linha]. [Consult. 25 Janeiro 

2010]. Disponivel na WWW:<URL: http://www.cnecv.pt/pareceres.php?p=4. 

 

Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face 

às aplicações da Biologia e da Medicina, 1997. [Em linha]. [Consult. 25 Janeiro 2010]. 

Disponível na WWW:<URL: http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-

internacionais/copy_of_anexos/convencao-para-a4805/. 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 126 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948. [Em linha]. [Consult. 15 Janeiro 

2010]. Disponível na WWW:<URL: http://www.un.org/en/documents/udhr/. 

 

Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora, 2010. [Em linha]. [Consult. 25 Janeiro 

2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.portoeditora.pt/especial/index/documento/DOL. 

 

Direcção Geral de Saúde – Plano Nacional de Saúde, Orientações estratégicas 2004-2010. 

[Em linha]. [Consult. 20 Fevereiro 2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/media/pns_vol2.pdf 

 

Direcção Geral de Saúde - Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Circular Normativa 

nº 14/DGCG de 13/07/2004.[Em linha]. [Consult. 10 Março 2010]. Disponível na 

WWW:<URL: http://www.dgs.pt/. 

 

Direcção Geral de Saúde – Rede de Referenciação Hospitalar de Oncologia, 2002. [Em 

linha]. [Consult. 10 Março 2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i006182.pdf. 

 

Direcção-Geral da Saúde – Risco de Morrer em Portugal, Direcção de Serviços de 

Epidemiologia e Estatísticas de Saúde, Divisão de Epidemiologia, Lisboa, 2009. Em linha]. 

[Consult. 15 Janeiro 2010]. Disponível na WWW:<URL: http://www.dgs.pt/. 

 

DRYER, Dana - The phenomenon of Powerlessness in the Elderly. College of Nursing and Health 

Sciences, 2007. 

 

ENGELHARDT, Tristam – Fundamentos da Bioética. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 

1998. 

 

ESTRELA, Paulo; et al. – Comunicações livres, Outubro 2008. [Em linha]. [Consultado 10 

Março 2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.apcp.com.pt/uploads/esperanca.pdf 

 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 127 

FEIO, Madalena; SAPETA, Paula – Xerostomia em Cuidados Paliativos. Acta Med Port, 

2005; 18:459-466. 

 

FORTIN, Marie-Fabienne – O processo de Investigação. Lusociencia, 1999. 

 

FRIAS, Cidália – O enfermeiro com a Pessoa em fim de vida na Construção do Cuidar. Revista 

Referência, IIª Série, nº6, Junho, 2008. 

 

GONÇALVES, Ferraz - A Boa Morte: ética no fim da vida. Coisas de Ler, 2009. 

 

GRAY, David – Doind research in the real world. Sage Publications, 2004. 

 

GROSSMAN, Steven; et al. - Discussing spirituality with patients: a rational and ethical approach. 

Anals of Family Medicine, 2004, 2(4): 356-61. 

 

HENNEZEL, Marie de - Morrer de olhos abertos. Casa das Letras, 2005. 

 

HERTH, Kaye - Fostering Hope in Terminally-ill people. Journal of Advanced Nursing, Vol. 

15, 1990. 

 

HOWARTH, Glennys; LEAMAN, Oliver - Enciclopédia da Morte e da Arte de Morrer. 

Quimera, 2004. 

 

KANT, Immanuel – Fundamentação metafísica dos costumes. Porto Editora, 1995. 

 

LIMA, Jorge; PACHECO, José – Fazer investigação: Contributos para a elaboração de dissertações e 

teses. Colecção panorama, Porto Editora, 2006. 

 

MAGÃO, Maria; LEAL, Isabel – A esperança nos pais de crianças com cancro: uma análise 

fenomenológica interpretativa da relação com os profissionais de saúde. Psicologia, Saúde e Doenças, 

2001. 

 

MELO, Helena - O direito de morrer com dignidade Lex medicina. Revista Portuguesa de Direito 

da Saúde, nº6, Coimbra, 2007. 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 128 

MELO, Helena Pereira – Os Direitos dos Doentes. Aspectos Éticos das Pessoas em Situação 

de Doença. Actas do V Seminário Nacional do Conselho Nacional de Ética para as 

Ciências da Vida, 1999. 

 

MILES, Mathew; HUBERMAN, Michael – Qualitative Data Analysis: na expanded sourcebook. 

Second Edition, Sage Publications, 1994. 

Ministério da Saúde – Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 

(2007/2010). [Em linha]. [Consult.  15 Janeiro 2010]. Disponível na WWW: <URL: 

http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/F1EE7092-2F30-4987-9A46D7F105854521/0/ 

PNPCDO_2007.pdf. 

 

MONTANELLI, Daniel – Saúde, Ciência e Espiritualidade. Revista Ser Saúde, nº3, 2006  

 

MONTEIRO, Manuela; SANTOS, Milice – Psicologia. Porto Editora, 1998. 

 

MOREIRA, Isabel – O doente terminal em contexto familiar. Formasau, 2ª Edição, 2006. 

 

NETO, Isabel Galriça; et al. – A Dignidade e o sentido da vida. Editora Pergaminho, 2004. 

 

NUNES, Rui – Guidelines sobre a suspensão e abstenção de tratamento em doentes terminais. Serviço 

de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina do Porto, 26 Maio de 2008. 

 

Ordem dos Enfermeiros – Código Deontológico dos Enfermeiros, 2009. [Em linha]. 

[Consult. 25 Janeiro 2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.ordemenfermeiros.pt/legislacao/Documents/LegislacaoOE/CodigoDeontolo

gico.pdf. 

 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos, 2005. [Em linha]. [Consult. 15 Janeiro 2010]. 

Disponível na WWW:<URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf. 

 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 129 

Organização Mundial de Saúde – Circular Normativa nº9/DGCG de 14/06/2003. [Em 

linha]. [Consultado 10 Março 2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.myos.pt/downloads/circular5sinalvital.pdf. 

 

PACHECO, Susana – Cuidar a pessoa em fase terminal. 2ª Edição, Lusociência, 2004. 

 

PAYAS, Alba – A Espiritualidade na última etapa da vida. Trad. Paula Carneiro, Labor 

Hospitalaria, 2003. 

 

PESSINI, Leo – Dignidade Humana nos limites da vida: reflexões éticas a partir do caso Terri Shiavo. 

Bioética, 2005, vol. 13, nº2. 

 

PINTO, Cândida; RIBEIRO, José – Construção de uma Escala de Avaliação da Espiritualidade 

em Contextos de Saúde. Arquimed, 2007, Vol 21, nº 2. 

 

PIRES, Ana – O lugar da esperança. Lusociência, 2006.  

Plan Nacional de Cuidados Paliativos de 18/12/2000, [Em linha]. [Consult. 10 Março 

2010]. Disponível na WWW:<URL: 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/PlanNacional.pdf. 

 

Porta do Instituto Nacional de Estatística. [Em linha]. [Consult. 15 Março 2010]. 

Disponível na WWW:<URL: 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_

boui=56512592&DESTAQUESmodo=2. 

 

QUERIDO, Ana – A esperança em Cuidados Paliativos. Dissertação de Mestrado em Cuidados 

Paliativos, apresentada na Faculdade de Medicina de Lisboa, 2005.  

Registo Oncológico 2008, IPO Porto. [Em linha]. [Consult. 15 Março 2010]. Disponível na 

WWW:<URL: http://www.ipoporto.min-saude.pt/Estatistica/registoncologico/. 

 

RIBEIRO, Carina; et al. – A vida: uma história com um final feliz. Jornal do Centro de Saúde, 8 

Junho de 2007. 

 

ROUSSEAU, Paul – Hope in the terminally ill. West J. Med, 2000; 173:117-118. 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 130 

ROUSSEAU, Paul - Spirituality and the Dying Patient. Journal of Clinical Oncology, vol 18, 

2000. 

 

SAND, Lisa; et al. – Dying cancer patients´ experiences of powerlessness and helplessness. 

Support – Care Cancer, 2007 16: 853-862. 

 

SAPETA, Paula; LOPES, Manuel – Cuidar em fim de vida: factores que interferem no processo de 

interacção enfermeiro doente. Revista Referência, IIª Série, nº 4, Junho 2007.  

 

SERRÃO, Daniel – Os Cuidados Paliativos. Actas das Primeiras Jornadas de Bioética do 

Funchal, 2005. [Em linha]. [Consult. 25 Março 2010]. Disponível WWW:<URL: 

http://www.danielserrao.com/. 

 

SERRÃO, Daniel; NUNES, Rui – Ética em cuidados de Saúde. Porto Editora, 1998. 

 

STREUBERT, Helen; CARPENTER, Dona - Qualitative Research in nursing. Fourth Edition, 

2007  

 

TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha – Teóricas de Enfermagem e sua obra. 5ª Edição, 

Lusociencia, 2004. 

 

TROREY, Gillian; MATITI, Milika – Perceptual adjustment levels: patients´perception of their 

dignity in the hospital setting. International Journal of Nursing Studies, 41(2004) 735-744. 

 

TWYCROSS, Robert – Cuidados paliativos. 4a Edição, Climepsi Editores, 2003. 

 

WALSH, Ken; KOWANKO, Inge - Nurse´s and patients´ perceptions of dignity. International 

Journal of Nursing Practice, 2002; 8: 143-151. 

 

WATSON, Jean – Human Science and Human Care: a theory of nursing. National League for 

Nursing, 1999. 

 

WILKINS; WILLIAMS, Lippincott – Nursing Diagnoses: Application to Clinical Practice. 

11th Edition, 2006. 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 131 

WRIGHT, Lorraine – Espiritualidade, Sofrimento e Doença. Ariadne Editora, 2005. 

 

ZALENSKI, Robert; RASPA, Richard - Maslow´s Hierarchy oh Needs: a Framework for 

Achieving Human Potential in Hospice. Journal of Pallitive Medicine, Vol 9, number 5, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viver a Esperança - Necessidades da Pessoa com Doença Oncológica. 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - VII Mestrado em Bioética 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - Consentimento informado 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Necessidades da pessoa com doença oncológica 

  

Eu, abaixo-assinado [nome completo do participante do estudo]. 

Fui informado(a) de que o estudo de investigação acima mencionado se destina a descrever 

as necessidades assistenciais da pessoa com doença oncológica internada num serviço de 

cirurgia. 

Foi-me garantido que as entrevistas serão codificadas e a identidade dos participantes não 

será revelada, sendo que todos os dados serão confidenciais. 

Fui, também, informado(a) que será efectuada uma gravação áudio que será apagada, após 

o fim do estudo, tendo-me sido oferecida a possibilidade de a escutar previamente. Os 

dados obtidos serão apenas utilizados para este estudo. 

Sei que posso recusar-me a participar, ou interromper a qualquer momento a participação 

no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto. 

Compreendi a informação que me foi dada, tive oportunidade de fazer perguntas e as 

minhas dúvidas foram esclarecidas.  

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado. 

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o 

anonimização dos dados. 

 

 

Nome do participante no estudo  

Assinatura --------------------------------- Data [Ano/mês/dia  

 

 

Investigador responsável   

Assinatura --------------------------------- Data [Ano/mês/dia] 
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ANEXO 2 – Autorização institucional para a realização da investigação 
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ANEXO 3 – Guia orientador da entrevista 
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Guia Orientador da entrevista (código: ---) 
 
 
I. Avaliação Sócio Demográfica 
 
 
1. Qual a aldeia/cidade onde vive? 
 

2. Género: Masculino   Feminino 
 
3. Qual é a sua idade? 
 
4. Qual é o seu estado civil? 
 
5. Qual é a sua situação profissional? 
 
6. Qual é o seu grau académico? 
 
7. Tem alguma religião? Tem alguns rituais associados? 
 
 
II. Questões 
 
1. Como tem vivido com a sua doença nesta fase mais difícil? Que sentimentos lhe 
desperta? 
 
2. Quais os sintomas físicos da doença que mais o(a) afectam? 
 
3. E psicológicos? Tem sentido necessidade de apoio psicológico? 
 
4.A nível familiar tem sentido apoio face a esta situação de doença? O que mais o(a) 
preocupa em relação à sua família? O que acha que poderia ser feito para melhorar essa 
situação? 
 
5. E a nível profissional o que mais o(a) preocupa?  
  
6. Sente alguma ajuda na espiritualidade/ religião? O que poderia ajudá-lo(a)? 
 
7. Quais os aspectos que considera que lhe provocam maior sofrimento? 
 
8. E o que lhe dá força para enfrentar esta situação de doença? 
 
9. O que acha que poderia ser feito para o(a) ajudar nesta fase difícil? 
 
10. Quais as actividades dos enfermeiros que considera melhorarem o seu dia-a-dia no 
internamento? 
 
 
 
     Muito obrigado pela sua participação! 


