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ASSUNTO: Carta de Explicação de Estudo de Investigação 

 

TÍTULO: “Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros” 

 

INVESTIGADORA: Cláudia Reis. 

 

OBJETIVOS: Os objetivos deste estudo são: Conhecer os dilemas éticos vivenciados 

pelos enfermeiros, perante o doente pediátrico que inicia tratamento paliativo; 

Identificar as medidas de apoio utilizadas pelos enfermeiros para lidar com os seus 

dilemas éticos; Conhecer qual o agente a quem compete a tarefa de tomar a decisão 

relativamente ao inicio do tratamento paliativo, assim como a base desta; Conhecer as 

atitudes e dificuldades do enfermeiro perante o doente pediátrico com doença avançada 

e sua família; Conhecer a opinião e sugestões dos enfermeiros relativamente à prestação 

de cuidados paliativos pediátricos em Portugal; Conhecer a opinião dos enfermeiros 

relativamente ao processo de morte. 

 

METODOLOGIA: Este estudo pretende conhecer quais as perspetivas dos enfermeiros 

relativamente aos cuidados paliativos pediátricos. Para tal, serão selecionados 

enfermeiros, de forma não probabilística intencional, que aceitem participar no estudo e 

que correspondam ao seguinte critério: 

• Terem no mínimo dois anos de exercício profissional; 

 

Face ao tema do trabalho e aos objetivos propostos para o mesmo, o tipo de estudo é de 

caráter descritivo, numa abordagem qualitativa, cujo tratamento de dados será a análise 

de conteúdo. 

 



O instrumento de colheita de dados será uma entrevista semiestruturada, dirigida a 

Enfermeiros e cujo período previsível para a realização das mesmas será de março a 

maio de 2007. 

 

CONFIDENCIALIDADE: Todos os dados colhidos durante este estudo serão tratados de 

forma confidencial. Os resultados do estudo serão apresentados mais tarde, no entanto 

os participantes não serão nunca identificados de forma individual. Caso esteja 

interessado, poderá solicitar a consulta dos resultados obtidos com o estudo. 

 

PARTICIPAÇÃO: A escolha de participar ou não no estudo é voluntária. Se decidir 

participar no estudo, poderá retirar-se a qualquer momento. 

 

 

 

 

                                     

                                                                                 Com os melhores cumprimentos 

 

                                                                                         ___________________ 

 


