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RESUMO 

REIS, C.P.P. Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspectivas dos Enfermeiros. 2011, 

290p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 

Porto, 2011 

 

Todos os esforços desenvolvidos pela manutenção da vida incitaram a pesquisas na área 

da saúde, dos quais resultaram os avanços da prática médica e os inúmeros recursos 

tecnológicos de que hoje dispomos. Além de contribuírem para melhorar visivelmente a 

saúde da população em geral, também provocaram profundas transformações no 

panorama das decisões éticas que norteiam a conduta dos profissionais de saúde e em 

particular dos enfermeiros. Isto é particularmente significativo nas decisões sobre 

terapêuticas e cuidados a serem prestados a crianças com doença terminal avançada, 

quando o objectivo fundamental da Enfermagem em saúde infantil é promover o bem-

estar da criança e da sua família, proporcionando-lhe um desenvolvimento harmonioso, 

ao longo do ciclo da vida e inserir na sua prática diária o atendimento holístico e 

humanizado, assim como oferecer apoio aos seus familiares.  

 

Procurando contribuir para esta finalidade, o objectivo do presente estudo é 

compreender a realidade dos Enfermeiros quando confrontados com um doente 

pediátrico com doença terminal avançada, na qual o tratamento curativo não é mais 

eficaz. 

 

O estudo é de natureza exploratório-descritiva, com abordagem metodológica 

qualitativa. Fizeram parte da amostra 15 enfermeiros, que concordaram em participar no 

estudo e que vivenciam diariamente esta dura realidade. 

 

O método de colheita de dados, utilizado foi a entrevista. Na análise, os dados foram 

organizados ao redor de seis categorias: Dilemas Éticos dos Enfermeiros, Medidas de 
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Apoio, Início dos Cuidados Paliativos, Perante a Criança/Família, Cuidados no Fim da 

Vida e por fim a Morte. 

 

Ao descrevermos a realidade dos Enfermeiros perante um doente pediátrico com doença 

terminal e sua família, pudemos evidenciar um percurso rodeado de vários sentimentos, 

repercussões psicossociais e dificuldades, que se devem sobretudo à falta de formação 

dos enfermeiros para lidar com esta realidade tão específica e há ténue separação entre a 

preservação da vida e o alívio do sofrimento, pelo que é urgente uma rede de cuidados 

paliativos para o doente pediátrico. Por outro lado, à que enaltecer a verdadeira relação 

de ajuda estabelecida entre enfermeiros, crianças e seus familiares, assim como de 

entreajuda e cooperação a nível da equipa, pelo que é extremamente importante 

valorizar as alegrias e os prazeres partilhados. 

 

Os resultados do estudo possibilitaram identificar a experiência e as dificuldades vividas 

pelos enfermeiros perante um doente pediátrico em tratamento paliativo e sua família, 

realçando aspectos que necessitam de intervenção, de forma a objectivar a melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados. 

 

Palavras-chave: Enfermeiros, Criança/Adolescente, Família, Doença Terminal, 

Cuidados Paliativos Pediátricos, Dor/Sofrimento, Morte, Dilemas Éticos, Formação. 
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ABSTRACT 

REIS, C.P.P. Pediatric Palliative Care: Nurses’ Perspective. 2011, 290p. Dissertation 

(Master’s) – Faculty of Medicine, University of Porto, Porto, 2011 

 

All efforts developed to the protection of life, incited researches in the health area, 

which resulted in the advance of the medical practice and the countless technological 

resources we have today. Besides giving their contribution to visibly increase the 

population’s health in general, they also provoked deep changes in the ethical decisions 

panorama followed by health professionals and in particular, by nurses. This is 

particularly significant in therapeutic decisions and health care being given to children 

with advanced terminal diseases, when the main goal of Nursery in child health is to 

promote the child well-being and his/her family giving the child a harmonious 

development during his/her cycle of life and insert in his/her daily practice a holistic 

and humanized treatment, as well as to offer the needed support to his/her relatives. 

 

Searching for a contribution on this purpose, the goal of this study is to understand the 

reality of nurses when confronted with a pediatric patient with an advanced terminal 

disease, in which the treatment applied is no longer effective. 

 

The study is of exploratory and descriptive nature, with a qualitative methodological 

approach. Fifteen nurses, who agreed in participating in this study and who daily lived 

this tough reality took part in this sample. 

 

 The method used for collecting data was the interview. In the analysis, the data was 

organized into six categories: Nurses ethical dilemma, Support measures,
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Start in Palliative care, Approaching child/family, Care in the end of life and then 

Death.  

 

When we describe the reality of nurses before a pediatric patient with a terminal 

disease and his/her family, we could point out a route full of feelings, psico-social 

repercussions and difficulties, which exist due to the lack of training in nurses to deal 

with this so specific reality and this tenuous separation between life preservation and 

the relief of suffering. Therefore, it’s urgent a network of palliative care to the pediatric 

patients. On the other side, it is to be praised, the true mutual relationship of help that 

exist between nurses, children and their relatives, as well as teamwork and cooperation, 

being extremely important to valorize joy and the shared pleasures.  

 

The results of this study made possible to identify the experience and the difficulties felt 

by the nurses, who come across a pediatric patient in palliative treatment and his/her 

family, enhancing other aspects that need intervention, in a way to objectify the 

improvement of the health care quality provided.   

 

Keywords: Nurses’, Child/Teenagers, Family, Terrminal Disease, Pediatric Palliative 

Care, Pain/ Suffering, Death, Ethical Dilemma, Training. 
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0.INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de todo o seu processo evolutivo, o homem foi formando conceitos, como o 

de “ética”, a qual serve como o pilar para o agir humano, tendo por base valores e 

princípios tais como o respeito, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o fazer o bem. 

 

Simultaneamente foi desenvolvendo competências, conquistando conhecimentos e 

desenvolvendo a técnica, o que lhe confere poderes que o tornam responsável por todas 

as formas de vida. 

 

Na área da ciência médica, ao longo dos últimos anos muito tem sido possível fazer 

pelos doentes em estado crítico, conseguindo-se recuperações que até então eram 

impossíveis. Contudo, o homem é mortal, pelo muitas das vezes o homem e a técnica 

aliam-se, no entanto, muitas das vezes apenas conseguem adiar um pouco mais o 

inevitável, mas a preço elevado. A vida não é um valor absoluto que deve ser  protegido  

e prolongado a qualquer custo. A dado momento, a sensatez deverá reconhecer os 

limites do organismo e as limitações da ciência e da técnica. 

 

Quando chega o momento da morte, é o derradeiro momento, de difícil caracterização, 

aceite por uns com conformação, mas tido como um fracasso para outros. É uma vida 

que terminou, a vida de cada um, única. Aquando da suspensão dos tratamentos, a base 

da decisão poderá ser a quantidade, a qualidade de vida, ou ambas. Numa perspetiva 

ética a quantidade e a qualidade de vida podem condicionar a decisão. A quantidade 

pode significar encurtar o período de vida, pelo que poderemos estar perante um caso de 

eutanásia e, por outro lado, o prolongar a vida pode ser considerado encarniçamento 

terapêutico e consequentemente de distanásia e futilidade terapêutica. No que se refere à 

qualidade de vida, esta deverá ter em consideração o momento em que os tratamentos 

disponíveis são ineficazes e supérfluos, proporcionar ao doente um fim de vida sem 

sofrimento e no momento certo, tendo como objetivo final preservar o melhor interesse 
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do doente, a sua vontade e com base no bem. Mas na prática será que é isto que 

acontece? 

 

Ao longo do tratamento de uma criança/adolescente vítima de doença terminal não há 

limites claros, que definam a transição entre insistir na terapêutica agressiva visando a 

cura e a instituição de medidas que visam os cuidados paliativos. Perante tal situação, a 

criança, a sua família e a equipa multidisciplinar vivenciam uma situação de angústia, 

medo e desespero perante a iminência de morte. Tendo como ponto de partida a 

realidade expressa, vários são os problemas éticos suscitados pelos cuidados paliativos 

pediátricos, como se pode observar no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 - Problemas Éticos Suscitados pelos Cuidados Paliativos Pediátricos 

 

 

 

Problemas Éticos 

suscitados pelos 

Cuidados Paliativos 

Pediátricos 

• Decisão de iniciar cuidados paliativos; 

• Dificuldades em lidar com a dor/sofrimento; 

• Obstinação terapêutica; 

• Dificuldades em lidar com os pais; 

• Morte; 

• Dificuldades em lidar com a criança/adolescente; 

• Posição ocupada dentro da equipa de saúde; 

• Local para o desenvolvimento dos cuidados 

paliativos pediátricos; 

• Medidas de apoio. 

 

É tendo por base este contexto que surge este estudo, resultado das muitas inquietações 

vividas pelos enfermeiros e que desde há já algum tempo são alvo da nossa reflexão.  

  

Definir um projeto de trabalho, numa área tão complexa, a partir de uma disciplina como 

a Ética em Enfermagem é um desafio. 
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Seguindo a mesma linha de pensamento, “Cada profissão deve ser capaz de fornecer aos 

seus membros uma base de conhecimentos teóricos sobre a qual assenta a sua prática” 

(Fortin, 2000), essa base de conhecimentos deve por isso ter por base o uso da 

investigação como um instrumento básico dos cuidados de enfermagem. 

 

Quando iniciámos o nosso percurso profissional, como enfermeira, tomámos consciência 

de que muito estava para descobrir e aprender, vislumbrando um percurso de 

conhecimento infindável, que impõe a necessidade de assumir a aprendizagem como 

uma necessidade contínua. Além de ser um caminho, tratou-se e trata-se sempre de um 

compromisso com a nossa profissão se queremos prestar cuidados com qualidade aos 

indivíduos e aos grupos comunitários. Se pensarmos que a Enfermagem é uma disciplina 

fundamentalmente direcionada para a prática, é de extrema importância poder 

demonstrar a outros profissionais e à comunidade científica que a Enfermagem se 

estabelece em fundamentos sólidos, do ponto de vista do conhecimento e da ciência, 

sobre os quais se cria a prática. 

 

Segundo Fortin (2000), investigação é definida como um processo, uma caminhada 

sistematizada que permite investigar problemas ou fenómenos com o objetivo de obter 

respostas a questões precisas. 

 

Este estudo, inserido no VI Curso de Mestrado em Bioética da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, trata-se de um percurso que desejámos percorrer em busca de 

compreensão sobre uma problemática que tem feito parte do nosso quotidiano 

profissional e a necessidade de compreender esta experiência de vida. 

 

Acreditamos que todo este trilho poderá contribuir para a melhoria das práticas de 

enfermagem e efetivamente adequar as nossas intervenções às necessidades específicas 

de cada criança/adolescente. 

 

Como tal, o presente trabalho pode ter alguma pertinência pelos contributos que dele 

poderão surgir. A pergunta de partida que deu início à investigação foi a seguinte: “Qual 
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a realidade dos Enfermeiros quando confrontados com um doente pediátrico com 

doença terminal, na qual o tratamento curativo não é mais eficaz?” 

 

Este estudo tem como principais finalidades contribuir para uma melhor prestação de 

cuidados na área da Pediatria, sobretudo a crianças/adolescentes em estado terminal, 

assim como ajudar os enfermeiros a ultrapassar as dificuldades do dia a dia, quando 

confrontados com a doença crónica e a eminência da morte.  

 

Na concretização deste estudo, pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

 

• 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. 

 

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

nos propomos vir a desenvolver é de caráter descritivo, numa abordagem qualitativa, 

utilizando como instrumento de colheita de dados uma entrevista semiestruturada, cujo 

tratamento de dados será a análise de conteúdo. Será desenvolvido no serviço de 

internamento de pediatria do IPOFG Porto, cuja população alvo serão os Enfermeiros, 

numa amostra de 15 elementos. 

  

O estudo apresenta-se dividido em duas partes, que decorrem do processo de 

investigação.
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Na primeira parte será apresentado o quadro teórico que sustenta a problemática em 

estudo. Assim, num primeiro capítulo serão abordados alguns temas e conceitos sobre 

pediatria. Num segundo capítulo proceder-se-á a uma abordagem sobre os cuidados 

paliativos e Bioética. Num terceiro capítulo procederemos a uma análise da bibliografia 

no que se refere à transição dos cuidados curativos para os cuidados paliativos e todas as 

implicações inerentes. 

 

Na segunda parte apresentaremos a metodologia a utilizar para a efetivação do estudo, 

assim como os resultados, a discussão e análise dos mesmos, sendo apresentado por 

último as principais conclusões. 
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CAPÍTULO I – PEDIATRIA E SEUS CONCEITOS GERAIS 

1.CUIDADOS PEDIÁTRICOS           

A Pediatria como especialidade médica autónoma, nasceu apenas nos princípios do 

século XX, pois até aí era considerada como um subcapítulo da Medicina Interna e da 

Obstetrícia. Desde então os seus progressos como ciência médica têm sido rápidos e 

notáveis e processados através da própria experiência. 

 

Desse verdadeiro trabalho de campo brotaram os alicerces da moderna Pediatria e se 

definiram os seus objetivos atuais, ao reconhecer que a criança não é um adulto em 

miniatura e é um ser altamente dependente do ambiente humano e físico que o rodeia. 

As condições favoráveis ou adversas em que cresce e se desenvolve tem influência 

capital para a sua formação e para a sua saúde. 

 

1.1 A Saúde na Infância  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) definiu saúde como um estado de total 

bem-estar físico, mental e social e não unicamente a ausência de doença. As 

informações relativas à saúde são obtidas pela observação da mortalidade e morbilidade, 

entre os grupos de indivíduos durante um período de tempo. O equilíbrio entre o bem-

estar físico, mental e social e a presença de doença é obtido pela análise de dados 

relativos à mortalidade e à morbilidade. 

 

“Entende-se por criança todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, em virtude da 

lei que lhe seja aplicável, tenha alcançado a maioridade”, segundo a Convenção sobre 

Direitos da Criança, Artigo 1. 
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1.2 Enfermagem Pediátrica 

 

A enfermagem é a prevenção da enfermidade, o alívio do sofrimento, a promoção e o 

restabelecimento da saúde no cuidado do indivíduo, família, grupo, comunidade e 

população. (American Nurses Association, 2003) Esta definição abrange quatro aspetos 

fundamentais: atenção ao total de experiências e respostas humanas à saúde e à doença 

sem se restringir a uma orientação focada no problema; integração de dados objetivos 

com o conhecimento adquirido a partir de um entendimento do doente ou da experiência 

subjetiva do grupo; aplicação de conhecimento científico aos processos de diagnóstico e 

tratamento; estabelecimento de uma relação de cuidado que fomente a saúde e a cura 

(American Nurses Association, 2003). 

 

1.2.1 O Cuidado Centrado na Família  

 

O cuidado centrado na família aceita a família como uma constante na vida da criança e 

tem como componentes primordiais o respeito, a colaboração e o apoio. As famílias são 

apoiadas na prestação de cuidados e tomada de decisão. Os padrões de vida, são 

encorajados, e as necessidades de toda a família e não apenas da criança, são tidas em 

consideração. A filosofia deste tipo de cuidado reconhece a diversidade entre as 

estruturas e culturas familiares; as metas, os sonhos, as estratégias e os comportamentos 

da família; e as necessidades de apoio, serviço e informação da família. 

 

Os dois conceitos básicos destes cuidados são a capacitação e o empoderamento. Os 

profissionais de saúde capacitam as famílias ao criarem oportunidades para que os 

membros da mesma revelem as suas habilidades e competências e adquiram novas, 

imprescindíveis para atender às necessidades da criança e da família. O empoderamento 

refere-se à interação entre os profissionais e as famílias, de forma que estas mantenham 

ou conquistem um sentido de controle sobre suas vidas e efetuem mudanças positivas 
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que originem comportamentos de ajuda que estimulem os seus próprios pontos fortes, 

aptidões e ações.  

 

A parceria entre os pais e o profissional de saúde é um elemento muito importante tanto 

para a capacitação, como para o empoderamento da família. Os pais são tidos como 

semelhantes e respeitados pelos profissionais, e têm o direito de decidir o que é 

importante quer para eles, quer para a sua família. O profissional tem como função 

apoiar e reforçar a capacidade da família de encorajar e promover o seu próprio 

desenvolvimento. Os profissionais têm também que trabalhar juntos, em equipa, de 

forma a beneficiar as crianças e suas famílias. 

 

1.2.2 O Cuidado Sem Traumas  

 

Têm ocorrido inúmeros e extraordinários avanços no cuidado pediátrico, no entanto 

muitas destas mudanças que propiciam a cura de diversas doenças e prolongam a vida 

são traumáticas, dolorosas, perturbadoras e assustadoras. A mitigação do trauma das 

intervenções médicas não tem acompanhado os avanços tecnológicos. Assim sendo, os 

profissionais de saúde têm de ter consciência do stress ao cuidar de crianças doentes e 

seus familiares e devem desenvolver intervenções que sejam seguras, eficazes e úteis, 

ou seja um cuidado atraumático.  

 

1.3 Papel do Enfermeiro Pediátrico  

 

O relacionamento terapêutico é o ponto de partida para um cuidado de enfermagem de 

qualidade, em que o cuidado e os limites bem definidos separam o enfermeiro da 

criança e de seus familiares, com quem os enfermeiros pediátricos estão em constante 

relação, segundo Peternelj-Taylors (Welfel, 2009). Estes limites são positivos e 

profissionais, na medida em que encorajam o controle da família sobre o cuidado à 

saúde da criança. Neste tipo de relacionamento, o enfermeiro assim como a família 

mantém uma comunicação aberta. 
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Os enfermeiros pediátricos no cuidado às crianças e suas famílias, têm de demonstrar 

dedicação, compaixão e empatia pelos que o rodeiam. A dedicação inclui aspetos como 

o cuidado sem traumas e o desenvolvimento de uma relação terapêutica. Os pais têm a 

dedicação como um sinal de qualidade do cuidado de enfermagem, o qual muitas vezes 

se concentra nas necessidades não-terapêuticas da criança e da família. O enfermeiro 

está a par das necessidades das crianças e trabalha junto com todos os cuidadores a fim 

de garantir que essas necessidades sejam atendidas. 

 

1.4 Modelo de Parceria nos Cuidados de Anne Casey 

  

Cada vez mais os Enfermeiros de Saúde Infantil e Pediátrica valorizam que é essencial o 

reconhecimento dos pais como membros ativos e responsáveis da equipa de saúde 

pediátrica, enaltecendo o seu papel junto do seu filho, encarando-os como o elo de 

ligação e de comunicação entre o profissional de saúde e a criança e realizando um 

trabalho de parceria, que promova o seu papel parental e diminua a perceção de 

sentimentos de impotência e frustração. 

 

O envolvimento dos pais ajuda a manter o lugar da criança na família, através da ligação 

com o ambiente familiar e a sua rotina, evitando que esta se sinta desligada dos 

acontecimentos familiares e envolvendo todos os intervenientes nas preocupações e no 

apoio à criança doente. Este tipo de ligação favorece uma intensificação dos afetos, 

conduzindo a um sentimento de utilidade e compreensão do que se está a fazer para 

ajudar na recuperação e bem-estar, podendo proporcionar uma redução da dor, da 

ansiedade e do sofrimento sentido pelos pais e pelas crianças. 

 

A natureza da relação que os enfermeiros e sobretudo os que trabalham em Pediatria são 

capazes de estabelecer com a criança e com a sua família é determinante para a 

qualidade dos cuidados prestados. Assim, os enfermeiros desempenham um papel 

privilegiado na relação de ajuda que os pais necessitam em cada momento da doença do 

seu filho, devendo entender que para os pais, a situação que motivou a hospitalização é 

sempre geradora de ansiedade, que o problema que tem o seu filho é único, que os 
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riscos que correm são sempre grandes e que esperam por parte da equipa de 

enfermagem uma atitude de esperança, empatia e disponibilidade. 

 

A participação dos pais nos cuidados a prestar à criança doente, representa uma nova 

filosofia da enfermagem pediátrica e é o corolário do esforço efetuado para humanizar 

os serviços onde se encontram internadas crianças. 

 

Anne Casey (1998), uma enfermeira de origem inglesa, criou um modelo a que chamou 

“parceiros nos cuidados”, que tem por base o respeito e o valor da experiência dos pais 

no cuidado dos seus filhos. 

 

As crenças e valores que sustentam este modelo pressupõem que os pais são os 

principais prestadores de cuidados de saúde à criança e que a equipa de enfermagem 

fornece os cuidados relacionados com as carências de saúde. 

 

Este modelo, centrado na família como uma unidade tem por base a flexibilidade e a 

negociação dos cuidados partilhados enfermeiro/família tendo em conta: o 

reconhecimento das habilidades da família; o respeito pelos desejos da família; a 

avaliação do apoio das necessidades da família; o apoio contínuo e renegociação; o 

ensino e supervisão enquanto necessário; a avaliação dos cuidados, do apoio e do 

ensino; e a reflexão e a comunicação. 

 

O modelo de Anne Casey (1998) engloba cinco conceitos principais: Criança, Saúde, 

Ambiente, Família e Enfermeiro Pediátrico. 

 

Relativamente à criança, as suas necessidades estão desde o seu nascimento 

dependentes de outras pessoas, sendo a sua maioria satisfeita pelos seus pais ou outros 

familiares. Ao longo do seu crescimento, a criança desenvolve capacidades e adquire 

conhecimentos que a tornam capaz de dar resposta às suas próprias necessidades, 

tornando-se gradualmente menos dependente dos seus prestadores de cuidados, até 

atingir a maturidade. 
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O conceito de família, segundo a autora é definido como uma unidade de indivíduos 

com maior responsabilidade pela prestação de cuidados à criança e que têm um forte 

peso no seu desenvolvimento. Estes cuidados prestados pelos pais ou outros familiares, 

são chamados de “cuidados familiares” e incluem os cuidados que dão resposta às 

necessidades quotidianas das crianças. 

 

A saúde é o estado de ótimo bem-estar físico e mental que permite à criança 

desenvolver todas as suas potencialidades, pelo que se pretende que este estado seja 

permanente, no sentido de permitir o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, 

social e espiritual da criança.  

 

O ambiente é o conjunto de estímulos que podem afetar o desenvolvimento da criança, 

pelo que a autora considera que estes devem ser repletos de amor e cuidados para que a 

criança se sinta segura e confiante. 

 

Os enfermeiros pediátricos têm uma responsabilidade para com a criança e sua família, 

tidas como unidade de cuidados, com necessidades individuais, pelo que devem 

considerar as habilidades e competências da família como perita do conhecimento e das 

necessidades da sua criança. O papel e as ações do enfermeiro em pediatria descritos 

por Casey (1998), têm por base as intervenções de enfermagem descritas por Orem 

(aconselhamento, orientação, apoio físico e psicológico e ambiente propício ao 

desenvolvimento). 

 

No modelo de “parceiros nos cuidados”, o enfermeiro tem como função complementar 

os cuidados prestados pelos pais à criança, ou seja prestar cuidados de enfermagem 

especializados quando a criança e família não têm vontade, capacidade e conhecimentos 

necessários para garantir os resultados positivos resultantes dos cuidados de saúde. 

Compete ao enfermeiro orientar os cuidados de enfermagem e familiares com o objetivo 

de satisfazer as necessidades da criança de forma a que esta atinja um elevado potencial. 

Para Casey (1998), os cuidados prestados pelos enfermeiros devem incluir a reavaliação 

da capacidade dos pais no envolvimento dos cuidados e a negociação da 

responsabilidade nos cuidados sempre que necessário. 
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O modelo de parceria tem como filosofia orientar para um envolvimento dos familiares 

nos cuidados a prestar à criança doente, de forma a que estes se sintam envolvidos, 

seguros e confiantes, no sentido de cooperarem como membros da equipa na prestação 

de cuidados. Os pais deverão perceber que o seu contributo é importante como parceiros 

na prestação de cuidados, o que só é possível se existir um grande envolvimento e 

confiança entre enfermeiros, pais e crianças. 

 

Um dos objetivos deste modelo é proporcionar à criança e aos seus familiares uma 

resposta adequada à satisfação das suas necessidades, com o apoio da equipa de 

enfermagem. Contudo, muitos problemas de saúde requerem uma intervenção técnica e 

conhecimentos específicos, pelo que os enfermeiros ao manterem uma posição de 

supervisão devem programar e promover processos de ensino, nos quais partilhem 

conhecimentos e as técnicas mais apropriadas aos membros da família, tendo em conta 

as características próprias de cada uma. As famílias devem ser orientadas e ensinadas 

sobre os cuidados à criança doente, para que possam decidir a extensão do seu próprio 

envolvimento nos mesmos.  

 

Embora reconheça que os cuidados de enfermagem são únicos, o modelo de parceria 

preconiza que poderá haver necessidade de recorrer a outros profissionais, de forma a 

obter a reabilitação e recuperação da saúde da criança, com o apoio dos pais, pelo que o 

enfermeiro tem um papel crucial no encaminhamento para outros profissionais capazes 

de responder às necessidades identificadas numa perspetiva holística da criança.    

 

A participação dos pais nos cuidados de saúde, implica uma relação de parceria entre 

estes e a equipa de saúde que cuida da criança, pelo que não devem existir fronteiras 

bem definidas, nem divisão de funções, mas devem sim ser desenvolvidas ações que 

têm como fim último, o máximo bem-estar da criança. 

 

A adoção do modelo de parceria pelos enfermeiros pediátricos necessita de empatia, 

apoio e comunicação, o que resulta num benefício para todos os membros da equipa de 

saúde, na qual se incluem os pais como membros importantes na prestação de cuidados 

de saúde.   
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O modelo de parceria, constitui assim, uma filosofia de cuidados de enfermagem que 

reconhece e valoriza a importância da família para o bem-estar presente e futuro da 

criança. 
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CAPÍTULO II – CUIDADOS PALIATIVOS E A BIOÉTICA 

2. CUIDADOS PALIATIVOS 

2.1 Definição, Princípios e Filosofia 

 

Como definição simples do que são os cuidados paliativos surge que são cuidados 

prestados “ativamente a uma pessoa cuja condição não responde a um tratamento 

curativo” (Jonhston, 1999). 

 

Pallium etimologicamente e de acordo com autores consultados como Sancho, (1998), 

Twycross (2003), assim como no dicionário (Salema, 1992) significa capa ou manto, e 

o verbo paliar pode assumir vários significados, como “tornar menos duro, menos 

desagradável, menos difícil de suportar”, “remediar momentaneamente, 

provisoriamente” e “dar alívio provisório a uma dor, a um sofrimento, a uma doença”. 

 

O adjetivo palliatum, tem também vários significados nomeadamente “que alivia o 

sofrimento, atenua temporariamente os sintomas de uma doença, mas não combate 

totalmente as causas desta; que serve para paliar”. Assim, o tratamento paliativo é 

aquele “que remedeia momentaneamente um problema mas não o resolve 

definitivamente; que retarda, adia uma solução”.  

 

Por sua vez, o verbo cuidar é definido como “um ato individual que prestamos a nós 

próprios, desde que adquirimos autonomia mas é, igualmente, um ato de reciprocidade 

que somos levados a prestar a toda a pessoa que, temporária ou definitivamente, tem 

necessidade de ajuda para assumir as suas necessidades vitais”, segundo Collière 

(1989). 
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Para a OMS (2008) os cuidados paliativos: “São cuidados ativos e completos, aplicados 

a doentes cuja doença deixou de responder a tratamento com intenção curativa. O 

controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicológicos, sociais e espirituais é 

da maior importância. O objetivo dos cuidados paliativos é conseguir dar aos doentes e 

às suas famílias a melhor qualidade de vida”.  

 

Segundo a mesma organização (2008): “o cuidado paliativo vê a vida e olha para o 

morrer como um processo normal…nunca apressa nem atrasa a morte… alivia a dor e 

outros sintomas penosos… integra aspetos psicológicos e espirituais nos atos de 

cuidar… oferece o apoio necessário para que o doente possa ter uma vida tão ativa 

quanto possível até à morte… ajuda a família a lidar com o processo de morrer do seu 

familiar e a suportar o sofrimento do luto após a morte.”      

 

Neto (2000) refere “Os cuidados paliativos não contemplam apenas os cuidados ao 

doente terminal – obviamente incluem-nos – e deverão ser encarados numa perspetiva 

mais ampla como uma atitude de prevenção do sofrimento. Desta forma, eles iniciam-se 

antes da fase terminal da doença e do período de agonia”. 

 

A definição de cuidados paliativos, diz respeito a um tratamento que visa diminuir ou 

suprimir os sintomas dolorosos de uma doença, sem no entanto atuar sobre a doença em 

si. Este é justamente o objetivo dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos propõem 

tomar conta dos doentes para os quais a cura não é possível, mas para os quais em 

compensação o cuidar torna-se uma necessidade extrema. 

 

No dia em que os programas terapêuticos são votados ao fracasso, esta constatação é 

sentida como o fim infeliz de um processo terapêutico e muitas vezes o médico tem 

tendência a ver o aspeto puramente técnico do acontecimento. Poderemos afirmar que é 

o médico que toma consciência da determinação do estádio do fim da vida e que essa 

constatação é apenas um assunto médico.   

 

Os doentes que necessitam de cuidados paliativos encontram-se numa situação única, 

pelo que as suas necessidades são completamente diferentes das dos outros doentes, 
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pelo que requerem uma prática específica. Os cuidados paliativos não nasceram de um 

simples movimento humanitário, se bem que este não tenha sido totalmente alheio do 

espírito dos pioneiros deste movimento como Cecily Saunders (1999), mas nasceram 

sim de uma tentativa da medicina em adaptar-se a doentes numa situação peculiar. No 

entanto, nesta luta contra a doença, a medicina perdeu um dos seus objetivos, o de 

cuidar, ou seja ajudar, apoiar os que estão doentes e na medicina ocidental o objetivo 

essencial tornou-se o de curar, ou seja fazer desaparecer a doença e restabelecer a saúde. 

Assim, e orientada para este objetivo de curar a medicina esqueceu-se muitas vezes que 

quando tal não é possível, o doente tem o direito de esperar cuidados e atenção e que o 

ajude a viver a sua última doença que, não tem cura possível e que vencê-lo-á. 

 

A primeira atitude deverá ser suspender os tratamentos curativos, que muitas das vezes 

são mantidos com intenção psicológica, mas nos quais julgamos o direito de perguntar 

se são prescritas para conforto do doente ou do médico. O único objetivo deveria ser o 

conforto do doente, porque este vai morrer e o seu bem estar imediato deveria ser a 

única finalidade, ao contrário do que acontece no caso de objetivo curativo, porque o 

alvo proposto orienta-se para a cura e o regresso a uma vida se possível normal. 

 

Se os cuidados paliativos são uma medicina particular desenvolvida para doentes 

particulares, a questão reside em saber se lugares particulares são desejáveis para tais 

doentes. Todos sabemos a aversão que provoca o fim da vida e a ideia de agrupar em 

lugares especializados doentes em fim de vida, aos quais muitas das vezes se atribui o 

nome de “morredouro”. A maioria das pessoas desejaria morrer nas suas casas, 

rodeados pelos seus familiares, no entanto o que acontece é justamente o contrário e a 

maioria das pessoas morrem nos hospitais ou em instituições. Muitas das vezes as 

condições oferecidas não são as mais adequadas, daí a ideia de criar espaços e serviços, 

que respondam especificamente às necessidades destes doentes.  

 

Os cuidados paliativos são assim cuidados ativos que se prestam aos doentes cuja 

doença não responde ao tratamento curativo, empregando os meios médicos necessários 

para controlar os problemas físicos e procurando melhorar a sua qualidade de vida, tanto 
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quanto possível. Por outro lado, os aspetos psicológicos, sociais e espirituais são muito 

importantes e devem ser tidos em consideração. 

 

Os cuidados paliativos afirmam a vida e procuram oferecer um apoio que permita aos 

doentes viverem tão ativamente quanto possível até ao momento da sua morte, dando 

valor à vida e aos aspetos positivos que apesar das dificuldades há que favorecer. A 

morte é um processo natural e inevitável em certas circunstâncias e, não reconhecer 

quando se deve deixar de lutar contra ela, é tão grave e prejudicial para o doente, como 

não reconhecer as situações em que é possível e útil atuar para curar ou prolongar a 

vida. Os cuidados paliativos não tentam prolongar nem abreviar a vida, pois a sua 

duração não é uma preocupação básica. 

 

Por outro lado, a situação do doente é indissociável da sua família, pelo que esta deve 

ser envolvida nos cuidados paliativos e as suas necessidades tidas em conta. A 

assistência à família pode mesmo prolongar-se para além da morte do seu ente querido, 

isto é, durante o luto. 

 

O doente é visto como um todo, na sua globalidade, com a sua multiplicidade de 

problemas e que, para melhor os resolver, é desejável que a abordagem seja 

multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, 

psicólogos/psiquiatras, voluntários, religiosos, entre outros. 

 

Em virtude dos cuidados paliativos terem como objetivo permitir qualidade de vida e 

alívio de sofrimento, consideramos essencial fazer uma pequena abordagem a estes dois 

conceitos. Segundo Twycross (2003) “ a qualidade de vida está relacionada com o grau 

de satisfação subjetiva que a pessoa sente pela vida, e é influenciada por todas as 

dimensões da personalidade – física, psicológica, social e espiritual. Existe boa 

qualidade de vida quando as aspirações de um indivíduo são atingidas e preenchidas 

pela sua situação actula. (...). Para melhorar a qualidade de vida, é necessário diminuir o 

afastamento entre as aspirações e aquilo que é possível”. Contudo para a OMS (2008), a 

"qualidade de vida" diz respeito ao movimento das ciências humanas e biológicas no 
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sentido de valorizar parâmetros mais alargados que o controlo de sintomas, a 

diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. 

 

No que se refere ao sofrimento, este é definido como um estado específico de “distress”, 

que surge quando a integridade de uma pessoa é ameaçada ou destruída, segundo 

Cassel, citado por Neto (2006). A intensidade do sofrimento é medida de acordo com 

uma multiplicidade de fatores e com o próprio doente, sendo o sofrimento humano uma 

realidade complexa e única para cada indivíduo que o experimenta.  

 

O sofrimento não é um sintoma nem um diagnóstico, mas uma experiência humana 

muito complexa, tal como refere Barbosa (2003). 

 

Segundo Honoré (2004), o sofrimento “… tem várias componentes. Não somente o 

sofrimento ligado à dor, mas também o sofrimento que resulta do ataque à minha 

integridade corporal, limitando as minhas capacidades, sofrimento que resulta da 

perturbação ou interrupção das atividades que dão sentido à minha vida, sofrimento 

ainda, de ver o meu corpo tornar-se objeto de análises, de intervenções que eu não 

entendo bem, de o ver de algum modo, tornar-se-me estranho e escapar-me”. 

 

Assim, e face ao referido, várias entidades, associações, como a Associação Portuguesa 

de Cuidados Paliativos (APCP) e organismos responsáveis, como a Direção Geral de 

Saúde (DGS), têm reunido esforços para dar resposta aos doentes e seus familiares que 

carecem deste tipo de cuidados, com a finalidade de torná-los uma prioridade na saúde. 

 

2.1.1 Os Problemas 

 

Os doentes em cuidados paliativos confrontam-se com problemas de natureza variada 

que interatuam e se potenciam provocando sofrimento ou dor total, segundo Cecily 

Saunders (1999). Assim, à dor e outros sintomas físicos juntam-se fatores de ordem 

psicológica, social, existencial ou espiritual e fatores dos serviços de saúde.  
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A dor crónica quando não convenientemente tratada, interfere com o apetite, com o 

sono, provoca irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade em resolver 

assuntos pendentes, e outros. Com frequência ocorrem também outros sintomas físicos 

como: anorexia, astenia, náuseas, vómitos, xerostomia, obstipação, tosse, dispneia, 

soluços, prurido, tonturas, edemas, problemas urinários. 

 

Os fatores psicológicos como ansiedade, depressão, irritabilidade, alterações do sono, 

dificuldade de concentração, pesadelos, delírios, são muitas das vezes influenciados 

pela doença avançada, sintomas físicos, sentimentos de frustração, desespero, 

incapacidade, falta de suporte familiar, problemas económicos e outros. 

 

Nesta fase as questões espirituais são muito importantes, pois estão relacionadas com a 

alteração da integridade pessoal, sentimentos de culpa em relação ao passado, objetivos 

não atingidos, desvalorização de objetivos atingidos, sentimentos de desespero e 

futilidade quanto ao futuro, preocupação com a morte. Ocorrem alterações profundas a 

vários níveis como alterações da imagem corporal, das funções do corpo, das 

capacidades intelectuais, da função social, profissional e familiar. Questões religiosas 

são também fator preocupante para os doentes nesta fase da vida.  

 

Muitas das vezes os doentes percebem a angústia dos familiares, amigos ou dos 

profissionais de saúde, o que lhes aumenta ainda mais a sua própria angústia e reforça a 

ideia que a sua vida não tem mais sentido, é apenas um peso para si e para os outros. Os 

próprios serviços de saúde, por não estarem preparados para atender este tipo de 

doentes, pela sua falta de disponibilidade e interesse, e a dificuldade em deles obter 

assistência, são também eles causadores de sofrimento no doente. 

 

2.1.2 Custos 

 

O sistema de saúde atual apresenta grandes dificuldades, não conseguindo com os seus 

recursos limitados satisfazer todas as solicitações. Assim, é necessário escolher 

cuidadosamente o modo mais eficaz de utilizar os recursos existentes. Os custos têm 
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vindo a aumentar com a introdução de novas tecnologias, medicamentos cada vez mais 

caros, mas que muitas vezes não fazem qualquer diferença significativa na melhoria da 

sobrevivência ou da qualidade de vida. A introdução dos cuidados paliativos poderá ser 

um passo significativo no sentido de gerir os recursos existentes, ao oferecer uma 

alternativa a esses métodos, contribuindo para que passem a ser utilizados nos casos 

com hipótese de cura. Caso contrário, o tratamento paliativo sintomático deveria ser 

aplicado o mais cedo possível para que se pudesse produzir um maior efeito na 

qualidade de vida do doente e balizasse o uso indiscriminado de outras terapêuticas e 

meios de diagnóstico. O tratamento da maioria dos doentes no seu domicílio, também 

seria um fator importante para diminuir os custos. O uso dos cuidados paliativos 

permite uma poupança significativa nos gastos em saúde. 

 

Em Portugal, onde a necessidade de melhorar a qualidade assistencial, a escassez de 

recursos e as carências em muitos setores requerem o investimento público, os cuidados 

paliativos devem ser considerados uma prioridade e constituem provavelmente o modo 

mais eficiente de melhorar a qualidade do sistema de saúde. Pois, estudos de avaliação 

económica comparando os cuidados paliativos com outras modalidades terapêuticas 

devem ser efetuados para determinar os custos relativos a cada tratamento. 

 

 

2.2 Cronologia/Origem dos Cuidados Paliativos  

 

As mudanças no contexto histórico - social das atitudes perante a morte, conduziram a 

modificações no conceito de cuidados paliativos, e apesar de terem ocorrido 

transformações a nível da prática, das intervenções, dos locais, dos objetivos, das 

crenças e dos rituais, encontram-se várias referências no que diz respeito à prestação de 

cuidados a doentes, cuja morte está próxima.  

 

No final do século XIX e no início do século XX, tendo por base os recursos existentes 

e o conhecimento sobre os fenómenos saúde/doença, o médico utilizava as suas 

competências com uma finalidade paliativa, pois poucas eram as doenças com 
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possibilidade de cura e as intervenções eram dirigidas para o alívio de sintomas (Doyle 

et al., 1998). 

 

Na segunda metade do século XX surge o progresso, as descobertas, o desenvolvimento 

de novos conhecimentos médicos, o aparecimento de novos medicamentos, novas 

formas de tratar e abordar as doenças. (Doyle et al., 1998). Nesta altura, há também um 

melhoramento a nível da nutrição e das condições sanitárias, surge a medicina 

preventiva, o uso de vacinas expande-se por todo o mundo e é desenvolvido um largo 

espectro de antibióticos. Assim, a população tornou-se progressivamente mais saudável, 

resultado do aumento da eficácia no tratamento de doenças agudas e consequentemente 

há um prolongar da vida humana (Coyle, 2001). Tal evolução, refletiu-se nas 

expectativas da sociedade no que diz respeito ao tratamento de doenças, face aos 

progressos da medicina que permitiram transpor a barreira da incurabilidade, 

pensamento ainda bem patente nos dias de hoje. 

 

Surge assim, uma nova filosofia do cuidado, em que o principal objetivo dos serviços e 

cuidados de saúde é a cura, e a morte é encarada como um insucesso e fracasso da 

medicina, sendo os doentes que não têm qualquer possibilidade de cura, relegados para 

um segundo plano (Neto, 2004).  

 

Tendo por base esta premissa surge também o chamado encarniçamento terapêutico, em 

que todas as medidas são utilizadas para fazer frente à morte, mesmo esta sendo 

inevitável. Os cuidados aos doentes em fim de vida foram encaminhados para a equipa 

de enfermagem, dependendo unicamente, da boa vontade destes e das suas 

competências individuais, sendo este esforço não reconhecido e não recompensado 

(Benoliel, 2001). 

 

Os cuidados paliativos iniciaram o seu percurso no Reino Unido, com o movimento dos 

hospícios, o chamado “hospice care”, como reação ao conceito de cuidado 

desumanizante da medicina moderna, com a sistematização de conhecimentos utilizados 

em benefício do doente em fase final da vida (Doyle et al., 1998). 
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O desejo de não abandono dos doentes em fase terminal foi crescendo à medida que os 

profissionais de saúde compreenderam que mesmo após esgotadas as possibilidades de 

cura de um doente, ainda há muito a fazer por ele. 

 

Anteriormente, a atitude mais usual perante um doente incurável era, pensar que o papel 

do profissional de saúde se esgotava a partir do momento em que se reconhecesse a 

inexistência de possibilidades de recuperação. Neste contexto, Cicely Saunders (1999) 

alertou para que mesmo quando aparentemente já não há nada a fazer, há sempre 

efetivamente qualquer coisa a fazer, dado que quando o tratar já não é possível torna-se 

ainda mais importante o cuidar. Quando a cura já não é mais possível, resta ainda um 

imenso campo de atuação: aliviar a dor, tratar os sintomas, prestar atenção às questões 

espirituais e morais do doente e da família. 

 

A primeira unidade de cuidados paliativos da qual se tem dados históricos, foi em Roma 

no ano de 474 depois de Cristo (d.C.), fundada por uma nobre romana e discípula de 

San Jerónimo, de seu nome Fabiola, cuja função era atender os peregrinos vindos de 

África. Na Idade Média, promovido sobretudo pela Ordem Templária, criaram-se 

muitos centros que atendiam peregrinos e doentes vindos das cruzadas. Mais tarde, em 

Inglaterra surgiu um movimento de seu nome Hospícios, que foi a base para o 

desenvolvimento a nível mundial dos cuidados paliativos.  

 

No século XVI, em Espanha, Jean Cindat funda a Ordem das Hospitaleiras de S. João 

de Deus, em que a vocação é assistir os moribundos. Posteriormente a Ordem é 

introduzida em França por Maria de Médicis com o nome de “Caridade de João de 

Deus” (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

Em 1582, Camille de Llélis cria a ordem dos Camilianos que se destina à assistência aos 

moribundos. Em 1832, na Alemanha o pastor Fliedner funda a Sociedade Feminina para 

os pobres e os cuidados aos doentes. A primeira comunidade francesa é instalada em 

Reuilly, em 1841 (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 
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O Dr. Barret em 1893, acolhe os moribundos no St. Luke’s Home em Londres e em 

1939 os Oblatos da Eucaristia fundam em França, em Rueil-Malmaison, a Casa de 

Nossa Senhora do Lago (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

A institucionalização dos cuidados paliativos iniciou-se na Grã-Bretanha na década de 

sessenta, com o objetivo de promover a qualidade de vida, eliminando sofrimentos 

inúteis e suavizando o processo de morte. 

 

Cicely Saunders (1999) foi a líder de um esforço que tornou possível a estruturação de 

cuidados específicos para doentes em fase terminal, sendo hoje reconhecida como a 

fundadora do movimento dos cuidados paliativos. Para tal, fundou o Saint Cristopher’s 

Hospice em Londres em 1967, uma instituição exclusivamente dedicada a doentes em 

fase terminal, onde estes beneficiavam de cuidados médicos e de acompanhamento 

humano até à morte.  

 

Cicely Saunders (1999) defendia que os doentes em fim de vida não necessitavam de 

cuidados curativos e que era fundamental cuidar do doente como um todo, dado que 

também é como um todo que o doente sofre. Introduziu pela primeira vez a designação 

de dor total, que se refere à dor física e ao sofrimento psicológico e espiritual que 

acompanha geralmente toda a dor do doente no processo final da vida.  

 

Este modelo de cuidados combinava aspetos clínicos, investigação e ensino marcado 

por uma ênfase conjunta nas vertentes médica e psicológica.  

 

Um pouco mais tarde, seria ao psicóloga Elisabeth Kubler-Ross, (1998) outra mulher 

pioneira do movimento de Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) nos Estados Unidos, 

a iniciar a sua atividade profissional num hospital em Nova Iorque, onde ficou chocada 

com o tratamento dirigido aos doentes terminais, pelo que começou a acompanhá-los e a 

escutá-los. Outra estratégia utilizada por Kubler-Ross (1998) foi a organização de 

seminários em que participavam os doentes terminais, que relatavam à sociedade 

envolvente toda a sua situação e as estratégias utilizadas para a ultrapassar. 
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Em 1976 é criada a primeira equipa móvel no Hospital St. Tomas de Londres pela Dra. 

Thelma Bates (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

Em 1986, são oficializados os cuidados paliativos em França por parte da “Circular 

Laroque” e entre 1987 e 1990 são abertas várias unidades em França. 

 

Em 1988, com a criação da Associação Europeia de Cuidados Paliativos (AECP) há o 

alargamento do movimento à Europa. O primeiro congresso europeu de cuidados 

paliativos realiza-se em Paris em 1990. 

 

A noção de “paliativo” é conhecida em medicina desde o século XVII. O movimento 

dos cuidados paliativos inicialmente centrou-se no alívio da dor e no acompanhamento 

dos doentes com cancro. O acompanhamento paliativo definiu-se como oposição ao 

conceito de medicina curativa. A National Hospice Organisation nos Estados Unidos, 

em 1979, publica uma primeira definição que coloca os cuidados paliativos a partir do 

momento em que já não é possível um tratamento curativo, não descorando a questão da 

qualidade de vida a oferecer a estes doentes em fase terminal vítimas de cancro. 

 

Nos anos 80 com o aparecimento da Sindrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) 

esta definição vai-se modificar. Assim, os cuidados paliativos definem-se como 

cuidados ativos numa abordagem global da pessoa atingida por uma doença grave, 

evolutiva ou terminal, cujo objetivo é aliviar as dores físicas, assim como outros 

sintomas, tendo em consideração o sofrimento psicológico, social e espiritual. Estes 

cuidados dirigem-se ao doente enquanto pessoa, à sua família e aos que lhe são 

próximos, no seu domicílio ou em instituição. O doente é considerado como um ser 

vivo e a morte como um processo natural e aqueles que cuidam procuram evitar as 

investigações e tratamentos despropositados. Os cuidados paliativos têm como objetivo 

preservar a melhor qualidade de vida possível até ao momento da morte e propõem um 

acompanhamento de suporte às pessoas em luto.  

 

Nos últimos anos, continuam a criar-se unidades de saúde que prestam cuidados 

paliativos aos doentes em fase terminal, tanto para os internados como para os que estão 
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no domicílio, e cada vez mais se compreende a singularidade de um doente em fase 

terminal e a sua necessidade de cuidados muito específicos. 

 

2.3 A Realidade Portuguesa 

 

Os cuidados paliativos e a filosofia destes tem vindo progressivamente a ser 

desenvolvida e na comunidade Europeia, é hoje reconhecida como um direito humano. 

Contudo, e apesar de existir legislação sobre esta matéria, existem grandes assimetrias 

na acessibilidade a este tipo de cuidados, quer entre os diferentes países, quer num 

mesmo país, de região para região.  

 

Vários esforços têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos, nomeadamente a 

nível governamental, como o Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP, DGS, 

2004) seguindo orientações da OMS, onde os cuidados paliativos são reconhecidos 

como um elemento essencial dos cuidados de saúde, uma necessidade de saúde pública 

e um imperativo ético que promove os direitos fundamentais.  

 

Segundo o PNCP (DGS, 2004), os cuidados paliativos são cuidados prestados a doentes 

em situação de sofrimento intenso, resultante de doença incurável em fase avançada e 

progressiva, em que o principal objetivo é promover e até ao fim, o seu bem-estar e 

qualidade de vida. São cuidados ativos, coordenados e globais, dos quais faz parte o 

apoio à família, desenvolvidos por equipas e unidades específicas de cuidados 

paliativos, no internamento ou no domicílio (DGS, 2004). Este tipo de cuidados 

destinam-se a pessoas que ” não têm perspetiva de tratamento curativo; têm rápida 

progressão da doença e com expectativa de vida limitada; têm imenso sofrimento; têm 

problemas e necessidades de difícil resolução, que exigem apoio específico, organizado 

e interdisciplinar.” (DGS, 2004). 

 

Não se tratam de cuidados menores ou de abdicar do investimento, mas este deve sim 

existir sempre, por parte de todos os profissionais da equipa interdisciplinar, contudo 

mudam os objetivos e a perspetiva do cuidar, mas não os esforços para atingi-los. 
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O programa do PNCP (DGS, 2004) tem como base: as diretivas da OMS e do Conselho 

da Europa; a carência nacional deste tipo de cuidados; a fase inicial de desenvolvimento 

destes cuidados no nosso país e a necessidade de levar cuidados diferenciados às 

diferentes regiões do país, aproximando-os de quem realmente necessita deles. A 

intervenção consiste na criação de unidades diferenciadas de prestação de cuidados 

paliativos que podem ser de internamento ou de apoio domiciliário. Segundo o PNCP 

(DGS, 2004), os cuidados paliativos no nosso país requerem uma preparação sólida e 

com diferentes níveis de formação pré-graduada dos profissionais que desenvolvem este 

tipo de cuidados, pelo que requerem uma  preparação técnica, teórica e experiência 

prática, dada a complexidade das situações clínicas, a variedade de patologias, o largo 

espectro terapêutico e uma gestão do sofrimento intenso.  

 

O PNCP (DGS, 2004) tem como objetivo a criação de unidades de cuidados paliativos, 

de acordo com os seguintes níveis de diferenciação: 

- Ação paliativa: refere-se à prestação de ações paliativas sem a utilização de equipas ou 

estruturas diferenciadas, que podem ser prestados em regime de internamento, ou no 

domicílio; 

- Cuidados paliativos de nível I: dizem respeito à prestação de cuidados paliativos por 

equipas com formação diferenciada na área, em regime de internamento ou no 

domicílio, através de equipas móveis que dispõem de um espaço físico para desenvolver 

a sua atividade. 

- Cuidados paliativos de nível II: são cuidados prestados em unidades de internamento 

ou no domicílio, por equipas multidisciplinares com formação diferenciada, que 

prestam cuidados paliativos e apoio ao longo das 24 horas diárias, envolvendo a 

vertente social, psicológica e espiritual. 

- Cuidados paliativos a nível III: são cuidados desenvolvidos por equipas 

multidisciplinares alargadas, que respondem a situações de grande exigência e 

complexidade no que diz respeito aos cuidados paliativos, desenvolvendo programas de 

formação especializada em cuidados paliativos e atividades de investigação. 

 

Em 22 de Novembro de 2007, pelo despacho nº 28941/2007, foi criado o Grupo de 

Trabalho de Cuidados Paliativos com a responsabilidade de operacionalizar os objetivos 
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do PNCP, de desenvolver as diferentes tipologias de resposta na área dos Cuidados 

Paliativos, assim como a revisão do PNCP, cujo horizonte temporal é até 2016, tendo 

por base as exigências estabelecidas pela OMS (DGS, 2008). 

O Decreto-Lei nº 101/2006 de 6 de Junho, que criou a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI), define a constituição e funções das equipas de 

Cuidados Paliativos que constituem esta Rede, em Portugal. Assim, os Cuidados 

Paliativos podem ser prestados em instalações e internamentos destinados a este tipo de 

cuidados – UCP, ou por Equipas de Suporte de Cuidados Paliativos (ESCP), que são 

equipas móveis, sem lugares de internamento específicos, mas que acompanham de 

forma estruturada e diferenciada, os doentes que requerem Cuidados Paliativos, no 

internamento ou no domicílio (DGS, 2008). 

 

De acordo com as suas estruturas e áreas de intervenção, os serviços de Cuidados 

Paliativos podem ser organizados em UCP, instalações de internamento especificamente 

dedicadas a Cuidados Paliativos; Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados 

Paliativos (EIHSCP), direcionada para doentes em regime de internamento em hospitais 

ou em outro tipo de unidades de internamento; e Equipa Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos (ECSCP), dirigida a doentes em ambulatório, em cuidados 

domiciliários ou internados em UCP (DGS, 2008). 

 

A nível não governamental, desde 1995, existe a Associação Portuguesa de Cuidados 

Paliativos (APCP), que pretende “ser o pólo dinamizador dos cuidados paliativos em 

Portugal, nomeadamente no que concerne aos aspetos da formação de profissionais e 

voluntários envolvidos, e no que diz respeito à qualidade dos serviços em que estas 

práticas se desenvolvem” (Neto cit. por Pereira, 2005).  

  

A Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) tem como objetivo resolver situações 

carenciadas em cuidados paliativos, assim como dar resposta às necessidades resultantes 

do aumento do envelhecimento, do aumento das doenças crónicas e das mudanças nas 

dinâmicas familiares (DGS, 2008). 
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O PNCP caracteriza-se como um conjunto sistemático de medidas, cujo objetivo é 

melhorar a prestação de cuidados a doentes vítimas de doença incurável e/ou grave e 

com prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, da preparação e 

gestão do fim de vida e do apoio no luto, resultado da identificação precoce e tratamento 

rigoroso dos problemas físicos, psicossociais e espirituais, de forma a proporcionar uma 

melhor qualidade de vida aos doentes e suas famílias, segundo a OMS (2008). 

 

O PNCP tem como líder a Administração Pública/Ministério da Saúde (MS) e é 

coordenado pela Unidade de Missão dos Cuidados Continuados Integrados (UMCCI), 

visando a cobertura de toda a população, respeitando os princípios de equidade, 

acessibilidade, qualidade de cuidados, eficiência, adequação e aceitabilidade (DGS, 

2008). 

 

No sentido de responder e salvaguardar as atuais e futuras necessidades de cuidados de 

saúde da população em Portugal, foi desenvolvida a “Estratégia para o 

Desenvolvimento do PNCP 2011-2013”, que tem como base 4 eixos prioritários: as 

políticas para captação de recursos humanos e estruturais e respetiva determinação dos 

modelos organizacionais; garantia da qualidade dos cuidados de saúde prestados; 

formação e investigação; e monitorização contínua e avaliação da prestação dos 

cuidados de saúde. A implementação desta estratégia, destina-se a doentes oncológicos 

e não oncológicos, com doenças crónicas evolutivas, independentemente da idade e que 

necessitem de Cuidados Paliativos (DGS, 2008). 

 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004 – 2010 considerou os Cuidados Paliativos 

como uma das áreas prioritárias em saúde. Em 2005, o estudo Palliative Care Facts in 

Europe demonstrou que os recursos existentes em Portugal eram escassos e sem um 

modelo de organização homogéneo, nem instrumentos adequados à sua gestão. Nessa 

altura, em Portugal para a prestação de Cuidados Paliativos, existiam: 4 unidades 

internamento (intra‐hospitalares + Instituto Particular de Solidariedade Social (IPSS), 3 

equipas domiciliárias e 2 equipas intra‐hospitalares, que davam resposta quase exclusiva 

aos doentes provenientes dos serviços do próprio hospital e que se distribuíam em: 4 

unidades intra‐hospitalares IPOFG do Porto, IPOFG de Coimbra e Hospital do Fundão, 
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Irmãs Hospitaleiras ‐ Belas); 1 unidade em IPSS (Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora); 4 equipas domiciliárias (Centro de Saúde de Odivelas, Santa Casa 

Misericórdia de Azeitão e IPOFG do Porto e IPOFG de Lisboa), (DGS, 2008). 

 

Segundo a Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Luta Contra a Dor, 

paralelamente à prestação de cuidados paliativos atuavam, Unidades de Dor de três 

tipos, inseridas em contexto hospitalar e que complementavam as unidades de cuidados 

paliativos (DGS, 2008). 

 

Na sua avaliação no ano de 2008, o estudo Palliative Care in the European Union 

evidenciou que, apesar do início tardio da organização de Cuidados Paliativos em 

Portugal comparativamente com outros países da Europa, apresentava um 

desenvolvimento acelerado e um modelo de organização homogéneo de implementação 

resultado de recursos humanos bem formados e de legislação e modelo financeiro 

favoráveis (DGS, 2008). 

 

Tendo como marco de referência a situação sobre os cuidados paliativos em Portugal e a 

definição de políticas de saúde no âmbito do programa do Governo, é criada a RNCCI 

em 2006 pelo Decreto‐Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, assumindo‐se como uma 

oportunidade para o início do desenvolvimento de serviços de internamento e de 

ambulatório em cuidados paliativos, integrados no Sistema Nacional de Saúde (SNS) e 

em articulação com os recursos existentes a nível hospitalar e dos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) (DGS, 2008). 

 

Em 2007, pelo despacho n.º 28941, de 22 de Novembro, do Ministro da Saúde, é 

nomeado um Grupo de Trabalho (GT), com o intuito de efetuar a revisão do PNCP em 

vigor, de 15 de Junho de 2004, adaptando‐o às exigências da OMS. O GT elaborou uma 

proposta do PNCP que foi apresentada publicamente em Julho de 2008, e colocada em 

discussão pública, da qual surgiu uma nova versão do Programa, no final de 2008 

(DGS, 2010). 
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A revisão do PNCP é aprovada por Despacho da Ministra da Saúde, em 29 de Março de 

2010, dando‐se por concluída a intervenção do GT e responsabiliza a Unidade de 

Missão dos Cuidados Continuados Integrados (UMCCI) para a apresentação do Plano 

de Atividades que concretize o PNCP nos próximos três anos (DGS, 2010). 

 

A prestação de cuidados paliativos na RNCCI, tem por base uma abordagem 

multidisciplinar e intersectorial, assegurada e regulada pela UMCCI, coordenadora 

nacional da RNCCI, à qual compete a operacionalização do PNCP. As metas 

operacionais do PNCP foram definidas tendo em consideração as características 

sóciodemográficas regionais, de acordo com a European Association for Palliative Care 

(EAPC) e os níveis diferenciados de serviços de internamento em Cuidados Paliativos, 

em função da complexidade atendida (DGS, 2010). 

 

No que concerne à implementação o PNCP, tem em linha de conta os rácios de recursos 

a diferentes níveis – para as EIHSCP, o número de camas em UCP em Hospitais de 

Agudos e fora deles, para as ECSCP  – de forma a dar resposta aos diferentes níveis de 

necessidades do doente (DGS, 2010). 

 

Relativamente, ao planeamento de respostas de cuidados paliativos, este inclui 

Hospitais, RNCCI e CSP, apresentando flexibilidade para uma melhor adaptação às 

características locais e regionais, que irão diferir a organização e criação de respostas. 

No caso de dispersão populacional, as equipas domiciliárias interdisciplinares, com 

flexibilidade de papéis e responsabilidades, são uma opção valiosa. As Equipas 

Intra‐Hospitalares, que integram também funções na comunidade, assim como no apoio 

às Unidades de Internamento (UI) da RNCCI, podem ser uma opção a considerar (DGS, 

2010). 

 

Em resultado da variabilidade e especificidade do contexto, o planeamento de serviços 

depende das necessidades existentes, e é determinado de acordo com: o tipo de área; os 

recursos existentes; o tipo de patologias atendidas; a complexidade; e a mortalidade 

(prevalência). 
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Através da análise dos dados de oferta de Cuidados Paliativos disponíveis de 2006 até 

2010, é possível observar, em termos de lugares de internamento de cuidados paliativos 

em hospitais e em UCP da RNCCI, que os rácios de cobertura encontram‐se aquém dos 

previstos no PNCP (6‐8 camas por 100.000 habitantes). 

 

Segundo dados da UMCCI no ano de 2010 o número de unidades de internamento 

pertencentes à RNCCI eram de cerca de 15, enquanto que o número de equipas 

prestadoras de cuidados paliativos, subdivididas em EIHSCP e Equipas de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI) com formação em cuidados paliativos, correspondiam, 

a 15 e 40 equipas respetivamente, em Agosto de 2010. 

 

A evolução do número de doentes admitidos na RNCCI em UCP desde 2006 até ao 1º 

semestre de 2010, demonstra que as respostas são cada vez maiores, contudo 

consideradas ainda insuficientes para as necessidades dos doentes. 

 

Em Portugal, existem alguns serviços e equipas que se dedicam especificamente à 

prestação de cuidados a doentes em fim de vida, como: o Serviço de Medicina Paliativa 

do Hospital do Fundão (Centro Hospitalar da Cova da Beira), que teve inicio de 

atividade em 1992; o Serviço de Cuidados Paliativos do IPOFG do Porto, que iniciou a 

sua atividade em 1994; a Equipa de Cuidados Continuados do  Centro de Saúde de 

Odivelas, que existe desde 1996; o Serviço de Cuidados Paliativos do IPOFG de 

Coimbra, com inÍcio de atividade em 2001; a Unidade da Santa Casa da Misericórdia de 

Azeitão, que surgiu em 2002; a Unidade de Assistência Domiciliária do IPOFG de 

Lisboa., que desenvolve a sua atividade desde 2006; a UCP de S. Bento de Menni, 

IHscj, Casa de Saúde da Idanha, que desenvolve os seus serviços desde 2006; a UCP do 

Hospital Residencial do Mar, com inicio de trabalhos em 2006; a UCP do Hospital da 

Luz, que surgiu em 2007; a EIHSCP do Hospital de Santa Maria, que existe desde 2007; 

a EIHSCP do Hospital de Elvas, que surgiu em 2007; a Unidade de Cuidados Paliativos 

de Rede (UCP-R), no IPOFG do Porto, que iniciou o seu trabalho em 2007; a ECSCP 

do Algarve, que iniciou funções em 2007; a EIHSCP do Hospital do Litoral Alentejano 

–Santiago do Cacém, com início de atividade em 2008; a EIHSCP do Centro Hospitalar 

de Lisboa Zona Central, com início dos trabalhos em 2008; a EIHSCP do IPOFG de 
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Lisboa, com início em 2008; a EIHSCP do Hospital Reynaldo dos Santos, Vila Franca 

de Xira, com desenvolvimento de trabalho desde 2008; o Serviço de CP do Hospital de 

São João, que exerce funções desde 2008; a ECSCP de Beja, com inicio de funções em 

2008; a ESCP da Unidade Local de Saúde Matosinhos, que desenvolve a sua atividade 

desde 2010 (DGS, 2010). 

 

Existem também, várias instituições hospitalares, unidades ou clínicas da dor e 

associações, em várias zonas do país, que dão apoio a doentes em fase terminal em 

regime de internamento ou ambulatório, para lhes aliviar eficazmente a dor e o 

sofrimento. Temos por exemplo um serviço de doentes com SIDA no Hospital Curry 

Cabral em Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Medicina Paliativa (SPMP), a Associação 

Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). 

  

Contudo e apesar dos vários esforços desenvolvidos, as unidades de prestação de 

cuidados paliativos são insuficientes para responder às necessidades da população, 

devido a uma distribuição geográfica irregular e desproporcionada, pelo que é 

fundamental passar das palavras aos atos, pois todos desejam ter uma morte tranquila. 

 

É necessário e urgente seguir os exemplos apresentados e criar mais unidades de 

cuidados paliativos em todo o país, dado o crescente número de doentes incuráveis cuja 

fase terminal é um longo percurso a percorrer e são poucas as instituições 

especificamente preparadas para os receber e cuidar. É também necessária uma 

mudança de atitude no sentido de passarmos a encarar a morte com naturalidade, o que 

permitirá uma maior capacidade para cuidar dos doentes que estão a morrer. 

 

No que diz respeito aos cuidados paliativos pediátricos não foi encontrado qualquer 

registo de unidades destinadas ao doente pediátrico, pelo que este tipo de cuidados de 

saúde são ainda uma grande lacuna em Portugal, apesar da especificidade das crianças e 

dos seus pais justificarem que exista uma rede de suporte para a Pediatria. 
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2.4 Organização dos Cuidados Paliativos 

Os cuidados paliativos baseiam-se no respeito pela pessoa humana e pela sua dignidade 

e têm como filosofia colocar sempre a pessoa acima de toda a ciência e tecnologia. 

Consideram que a vida humana é inviolável e que a morte é um processo natural. 

 

Os cuidados paliativos representam a capacidade de reconhecer a finitude do ser 

humano e a tomada de consciência de que quando a cura já não é possível é 

fundamental admitir que o tratamento da doença deve terminar e é prioritário “cuidar” 

da pessoa doente e aliviar a sua sintomatologia, para que tenha uma melhor qualidade 

de vida. 

 

Todo o trabalho é orientado tendo como fim o cuidar, dar atenção ao doente, tratar os 

seus sintomas, aliviar o sofrimento, proporcionar conforto, alívio e serenidade. Os 

cuidados paliativos consideram sempre o doente na sua unidade integral e os efeitos da 

doença sobre a pessoa na sua globalidade, não se preocupando apenas com os aspetos 

físicos, mas também com aspetos psicossociais. Estes baseiam-se na comunicação e 

informação ao doente e sua família, no respeito pela vontade do doente, na valorização 

da sua ansiedade e no acompanhamento permanente. 

 

Os cuidados paliativos devem resultar de um trabalho multidisciplinar, do qual fazem 

parte médicos, enfermeiros, psicoterapeutas, assistentes sociais, ministros religiosos e 

voluntários, de modo a atender sempre o doente como uma totalidade singular e única. 

Cada membro da equipa multidisciplinar deve partilhar e unir conhecimentos para que 

seja mais fácil atingir o principal objetivo dos cuidados paliativos, que é o de 

proporcionar o máximo de conforto e bem estar ao doente em fase terminal. 

2.4.1 Áreas de Atuação dos Cuidados Paliativos 

 
Existem diferentes modalidades através das quais os cuidados paliativos podem ser 

postos em prática: unidades integradas em hospitais, unidades de cuidados paliativos e 

unidades de apoio domiciliário.  
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Cada uma destas modalidades tem aspetos positivos e negativos e a opção por uma 

delas depende: em termos singulares, da pessoa visada e varia de pessoa para pessoa; 

em termos sociais, da política de saúde adotada pelo país, tendo em conta aspetos 

económicos, políticos, culturais, entre outros. 

 

A maioria das pessoas em qualquer idade, numa fase final da sua vida, vítimas de uma 

doença incurável, se lhes fosse dada a oportunidade de escolha, prefeririam morrer em 

casa e não no hospital, se existissem serviços de apoio, na prestação de cuidados 

domiciliários (Twycross, 2003). 

 

Contudo, é de realçar que a insuficiência de serviços de apoio na comunidade é uma das 

razões que conduz os doentes a permanecer e a morrer nos hospitais. Apesar que cuidar 

dos doentes em casa, é aquilo que por norma o indivíduo e a família querem, além de 

que permite aumentar o número de vagas nos hospitais para tratar de doentes em 

situação de doença aguda. 

 

Do ponto de vista organizacional, segundo Benini e col (2008), existem quatro soluções 

possíveis para a prestação de cuidados, duas institucionais e duas domiciliárias: 

- Cuidados Institucionais: em espaços preparados especificamente para acolher crianças 

com doenças incuráveis, ou em serviços hospitalares para lidar com situações agudas; 

- Cuidados Domiciliários: atendimento no domicílio por uma equipa hospitalar ou a 

partir de outros serviços de saúde, ou uma combinação dos dois. 

 

A escolha da criança, da família e da equipa é sempre individualizada. O hospital 

pediátrico é considerado um elo importante na cadeia dos cuidados paliativos 

pediátricos e pode, proporcionar à família um momento de descanso quando há 

necessidade de ajuda ou a situação clínica do doente é muito complexa. 

 

Os cuidados domiciliários são “cuidados prestados ao indivíduo e à família na sua 

própria residência, com a finalidade de tratar a doença, promover a saúde e proporcionar 

a reabilitação” (Sorensen, 1998). Contudo, o ambiente familiar constitui-se como um 

desafio especial para os prestadores de cuidados domiciliários, pois “ ao trabalhar com a 
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família em casa o enfermeiro terá de desenvolver aptidões especiais para gerir a 

transição de cuidados a doentes agudos para cuidados domiciliários” (Phipps, 1995). As 

visitas ao domicílio são assim mais do que um simples lugar para a prestação de 

cuidados, sendo antes uma intervenção efetiva e valiosa que exige um planeamento 

cuidadoso e sistemático, constituindo-se como uma arte e uma ciência centrada no 

relacionamento com o doente. 

 

Os cuidados paliativos na comunidade são planeados, coordenados e desenvolvidos, por 

equipas multidisciplinares especializadas em cuidados domiciliários, tendo por base as 

necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais do doente e família, e cujo 

objetivo se prende com o controlo de sintomas e proporcionar a maior qualidade de vida 

possível aos doentes com doença terminal.  

 

Para poder dar resposta às preferências e necessidades do doente e família, é necessário 

reunir algumas condições, como: 

- Um familiar que tenha capacidade para se adaptar a uma doença grave; 

- Enfermeiros que possam visitar o doente pelo menos uma vez por dia; 

- Capacidade da equipa de cuidados para responder rapidamente a novos problemas; 

- A garantia de um internamento rápido no caso de surgir uma crise grave 

(Twycross, 2003). 

 

Por outro lado, existem alguns critérios para prestar cuidados ao doente e família no 

domicílio, que segundo alguns autores são essenciais: 

- Que o doente deseje estar na sua casa; 

- Que a família deseje e possa atender o doente; 

- Que a envolvente social e familiar seja adequada; 

- Que exista colaboração por parte de uma equipa de profissionais de cuidados de saúde 

primários; 

- Que exista uma equipa técnica especializada e organizada para o apoio domiciliário; 

- Que exista suporte psicossocial para o doente e sua família (Sobrino e Moyano, 1996). 
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Para uma assistência domiciliária adequada o doente deverá ter acesso a cuidados 24 

horas por dia, prestados por uma equipa multidisciplinar, com formação na área, de 

forma a proporcionar o suporte necessário aos doentes e suas famílias, assim como 

assegurar: o controlo de sintomas físicos e psíquicos; os cuidados de enfermagem e de 

outros profissionais; a cobertura das necessidades sociais e espirituais; a planificação 

dos cuidados; a educação dos familiares e uma via de comunicação rápida para o caso 

de agravamento dos sintomas ou do estado geral do doente (Alves, 2000). 

 

A motivação e a vontade, são elementos primordiais para o desenvolvimento e 

implementação dos cuidados paliativos domiciliários, contudo é também essencial o 

conhecimento, as aptidões e as atitudes, sem os quais é difícil reconhecer a essência da 

filosofia dos cuidados paliativos (Neto, 2000). 

 

A visita domiciliária tem como objetivos: 

- Atender às necessidades de saúde do doente, orientando-o assim como à sua família, 

de forma a utilizar os seus próprios recursos e os da comunidade, preparando-se para 

receber e cooperar com os serviços de saúde; 

- Identificar fatores que influenciam a saúde, desenvolvendo-se desta forma um trabalho 

aos três níveis de prevenção; 

- Observar a dinâmica familiar; 

- Prestar cuidados diretos (Navalhas, 1997). 

 

Existem benefícios para o doente quando este recebe cuidados paliativos no seu 

domicílio, tais como: manutenção das suas relações familiares e sociais; promoção da 

autoestima; independência; autonomia; envolvimento pessoal nos cuidados; manutenção 

das suas atividades ocupacionais; não têm que obedecer a regras ou horários; e 

eliminação do risco de infeção nosocomial, sendo por isso promotores do conforto.  

 

Segundo Sancho (1998), este tipo de cuidados são naturais; mais baratos; há maior 

controlo e liberdade do doente e família; permitem ao doente sentir-se útil; há um menor 

risco de luto patológico; o ambiente é mais personalizado; há uma maior intimidade; 

existem menos deslocações dos familiares; há melhor controlo dos tempos; há uma 
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melhor alimentação e sobretudo maior dignidade e respeito. Por outro lado, há um 

aumento da qualidade de vida nesta fase da vida, dado que é no domicílio que está a 

naturalidade, familiaridade, as rotinas e as recordações do doente, sendo outra das 

vantagens apontadas. Há ainda que referir, que para o sistema de saúde, os cuidados 

domiciliários permitem: uma diminuição do número de internamentos; uma diminuição 

do número de unidades hospitalares; uma melhor qualidade de assistência; uma melhor 

cobertura assistencial; e uma diminuição das despesas com a saúde. 

 

Porém, terminar o ciclo vital em casa tem também algumas desvantagens, como: riscos 

físicos, sociais e financeiros; fadiga; cansaço; insónias; esgotamento dos familiares; 

angústia; desconfiança; entre muitos outros sentimentos geradores de stress e ansiedade. 

 

Mas, existem também algumas limitações para a prestação de cuidados domiciliários, 

tais como: doentes sem família; sintomas não controlados; necessidade de tratamento 

paliativo específico; ambiente stressante para o doente; esgotamento físico e psíquico do 

cuidador principal; complicações da aplicação de técnicas específicas; não existência de 

uma equipa de profissionais que preste cuidados e assistência no domicilio às 

necessidades do doente, entre outras. Há ainda que referir que, na realidade portuguesa, 

não existe um padrão homogéneo na disponibilidade de recursos farmacêuticos, como 

morfina ou midazolam em ampolas, em contexto de cuidados de saúde primários, pelo 

que é complexo, ou mesmo impossível, o adequado controlo de sintomas no domicílio. 

 

Algumas indicações são tidas como referência para que o doente seja internado no 

hospital ou unidade específica, sendo estas: 

- A administração de tratamentos paliativos específicos, como por exemplo as 

transfusões e a radioterapia; 

- O controlo de sintomas, que não estava a ser possível no domicílio, como a dor, os 

problemas do foro respiratório, os períodos de confusão mental, agitação psicomotora, 

entre outros; 

- O esgotamento físico e psíquico das famílias, quer por esgotamento, cansaço ou 

ansiedade; 

- A ausência de um cuidador primário ou de um responsável familiar no domicílio; 
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- O doente só, sem família para dar resposta às suas necessidades; 

- A pedido ou desejo do doente, por se sentir mais seguro no hospital, por ter 

profissionais durante 24 horas por dia para responderem às suas necessidades; por se 

sentir um fardo para a sua família; ou por ter ainda alguma esperança de cura.  

 

Contudo, existem também inconvenientes de se cuidar do doente no hospital, que 

podem ser divididos em dois grupos, o doente e a família: 

- Para o doente: aumenta o risco de se prolongar o momento da morte, conduzindo ao 

“encarniçamento terapêutico”; ineficácia dos tratamentos; falta de formação dos 

profissionais, o que dificulta o processo de lidar com o doente terminal e com a morte; 

possibilidade de morrer sozinho, sem a presença dos seus entes queridos; falta de 

relações humanas, de comunicação; perda do seu ambiente social, da sua intimidade, da 

autoestima; dificuldades na adaptação ao hospital; desconhecimento das normas do 

hospital. 

- Para a família: não existe a possibilidade de cuidar e acompanhar sempre o seu 

familiar doente; falta de controlo sobre a situação e sobre o ambiente; falta de 

informação e apoio por parte da equipa multidisciplinar; e desconhecimento das normas 

do hospital. 

 

A intervenção dos profissionais de saúde no domicílio, deverá ter como objetivo evitar 

o aparecimento ou agravamento de sintomas como o cansaço e esgotamento familiar, de 

forma a diminuir a hospitalização, o que se deve sobretudo a estes motivos e não 

propriamente às necessidades do doente. Porém, isto não exclui que se devam prestar 

cuidados paliativos no hospital, ou numa unidade de internamento, como também na 

comunidade. O importante, não é o local, mas sim a resposta às necessidades da pessoa 

de quem cuidamos. 

 

Os cuidados paliativos na comunidade para que possam ser prestados de forma eficaz, 

necessitam de quatro vertentes fundamentais, já referidas anteriormente: o controlo de 

sintomas, a comunicação adequada, o apoio à família e o trabalho em equipa. Estas 

quatro vertentes são obrigatórias e complementam-se, para que os cuidados prestados 

tenham qualidade. 
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A existência de uma equipa de retaguarda, é extremamente importante, no sentido de 

dar apoio e suporte aos prestadores de cuidados aquando da tomada de decisão, nos 

momentos de crise, assim como nos momentos em que a morte surge de forma serena, 

com dignidade e sem sofrimento. Para tal, a equipa deverá ter formação, treino, e pelo 

menos três dos elementos básicos referenciados anteriormente para formar uma equipa, 

e que consiga proporcionar uma boa prestação de serviços ao longo das 24 horas diárias, 

de forma a cuidar e dar apoio ao doente, assim como à sua família. Os cuidados 

domiciliários são um direito de todos e ao qual todos deveriam ter acesso para que 

pudessem morrer com dignidade. 

Nos Estados Unidos da América, existe um programa orientado por uma filosofia 

paliativa, designado por “Hospital de retaguarda”, no qual a maioria dos cuidados são 

prestados no domicílio. Contudo, no caso de agravamento da situação clínica do doente, 

se os sintomas não estão controlados no domicílio ou se a família por cansaço ou outro 

tipo de problema já não consegue dar resposta às necessidades dos doentes, estes são 

recebidos na instituição, cujo internamento poderá ser temporário ou prolongar-se até ao 

momento da morte. Este tipo de hospitais têm vários benefícios para os doentes, tais 

como: 

- O doente não está limitado ao domicílio; 

- Toda a terapêutica relacionada com a doença terminal, assim como o equipamento 

médico e material têm cobertura total; 

- Os cuidados domiciliários de acompanhamento podem ser prestados por auxiliares dos 

cuidados domiciliários; 

- A existência de cuidados contínuos disponíveis, 24 horas por dia; 

- Não existe qualquer dedução ou pagamento, no caso de cuidados em internamento de 

curta duração (Nichols e Rice, 2004). 

 

Os cuidados paliativos domiciliários são o resultado de uma necessidade de saúde, 

exigência social e justiça ética, assim como um caminho para o aumento da qualidade 

de vida dos doentes paliativos e suas famílias, e uma diminuição dos custos para com a 

saúde (Rice, 2004). 
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Segundo o PNCP, estes cuidados devem ser prestados em regime de internamento, no 

domicílio ou em unidade de dia. Os doentes devem receber cuidados num ambiente 

adequado, de forma a promover a proteção da dignidade e acompanhamento no final da 

vida (DGS, 2004). O suporte telefónico nas 24 horas diárias, deve ser assegurado por 

parte das equipas no domicílio, assim como poderão efetuar visitas de urgência e 

estabelecer uma articulação eficaz com unidades de internamento, que permitam um 

acesso fácil e rápido, sempre que necessário, a um internamento numa unidade de 

cuidados paliativos (DGS, 2004). 

 

Os cuidados paliativos domiciliários têm para além de vantagens de caráter clínico, 

vantagens também a nível económico. Segundo Bruera (2002) existem vários modelos 

de cuidados paliativos, dando especial destaque ao modelo canadiano, de uma rede 

multisectorial, em que a redução das admissões em instituições de agudos e o aumento 

dos cuidados domiciliários, garantiram a poupança de vários milhares de euros, num 

curto espaço de tempo. Contudo, e apesar do benefício económico, a diminuição do 

sofrimento, o respeito pela vontade dos doentes, o apoio aos familiares neste período tão 

difícil das suas vidas, assim como a promoção da dignidade do ser humano, têm um 

valor inquestionável, pelo que justificam, o desenvolvimento de programas de cuidados 

paliativos. 

 

É também consensual a necessidade de todos os profissionais de saúde envolvidos na 

prestação de cuidados paliativos, terem formação e treino para prestar as medidas 

paliativas básicas – as chamadas “ações paliativas” referenciadas no PNCP da DGS, e já 

mencionadas anteriormente. 

 

2.5 Bioética em Cuidados Paliativos Pediátricos 

 

A medicina ao longo dos últimos anos tem evoluído de uma forma vertiginosa, o que, 

juntamente com o desenvolvimento das ciências biológicas, tem permitido ao homem 

dominar o curso natural da evolução das doenças. Temos assistido a um grande 

progresso a nível científico e as vitórias sobre a história natural das diferentes doenças, 
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têm contribuído para que muitas patologias nos dias de hoje já se encontrem irradicadas. 

Por outro lado, a descoberta de novos fármacos tem permitido a resolução de situações 

clínicas, que até então não eram possíveis. Todos estes fatores, aliados a uma melhoria 

das condições de vida, permitiram um aumento da longevidade. 

 

Contudo, o dinamismo avassalador desta evolução, o irreprimível entusiasmo que 

suscita, poderão conduzir a que se esqueça o respeito pela dignidade humana. As 

descobertas científicas e tecnológicas são por um lado uma esperança de melhores 

condições de saúde, mas por outro lado podem conduzir a uma manipulação e 

experimentação exagerada da pessoa. Nos dias de hoje, é cada vez mais fácil para a 

medicina interferir na vida humana, no sentido de prolongá-la indefinidamente com a 

utilização de meios artificiais ou para a interromper através da eutanásia. 

 

A ciência médica atual flutua entre o poder de manter a vida e o de proporcionar a 

morte. A vida já não é entendida como um dom, nem a morte como um acontecimento 

natural, pois o homem tem poderes para criar a vida e para dispor da morte. 

 

A morte muitas das vezes não chega no momento que naturalmente ocorreria, mas sim 

quando o homem assim o determina. Prolongam-se as doenças o máximo de tempo 

possível, mas não se ajuda os moribundos a viver melhor até à sua morte. 

 

Estão assim criadas as condições que conduzem a uma crescente despersonalização e 

desumanização dos cuidados de saúde. Passou-se a uma utilização excessiva de exames 

complementares e de fármacos, e deixou-se de valorizar a escuta e o diálogo com o 

doente. Os profissionais de saúde sabem cada vez mais sobre as patologias e conhecem 

cada vez menos a pessoa doente.  

 

Os doentes conhecem cada vez um número maior de profissionais de saúde e sabem 

cada vez menos sobre os seus cuidadores como pessoas, pois muitas das vezes nem os 

seus nomes lhes foram ditos. Os doentes continuam a sofrer e sentem o abandono, a 

solidão e a falta de atenção e de humanidade. Estamos assim perante uma crise de 

desumanização em que se tende para o tecnicamente perfeito e em que a pessoa deixou 
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de ser cuidada como um fim em si mesmo, tornando-se um meio em função de 

determinado fim. Muitas das vezes a pessoa não tem o respeito que tanto merece e a sua 

dignidade é esquecida. 

 

É uma realidade que a preocupação com as técnicas de investigação e de tratamento das 

doenças tem conduzido havendo um esquecimento da pessoa do doente, onde 

predomina apenas o “tratar”.  

 

À medida que avançamos no conhecimento e nas capacidades de intervenção, mais nos 

aproximamos das situações limite, com as inerentes dificuldades de decisão. Criamos 

assim espaço para a reflexão ética, porque surge um confronto entre o nosso querer 

científico, o nosso querer como pessoas e o bem do doente. E tal como escreveu Daniel 

Serrão (2001): “ nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável!” O fim 

último da nossa intervenção é o doente, no seu bem e não a concretização de uma 

tecnologia. 

 

Reconhecer o limite para os médicos, por vezes é muito difícil. Mas existem patologias 

cuja expressão clínica e tradução imagiológica ou analítica não deixam dúvidas sobre a 

inevitável evolução para a morte ou para uma qualidade de vida inaceitável para a 

criança e seus pais. É necessário parar, o que não significa que o doente não mereça a 

continuidade do tratamento, mas significa sim respeito pela pessoa e pela sua vida. 

Estas decisões são muito difíceis e dolorosas, pelo que devem envolver toda a equipa de 

saúde relacionada com os cuidados ao doente. 

 

O nascimento da bioética e o seu desenvolvimento são a certeza de uma reação positiva, 

reflexo da preocupação com as consequências de todo o progresso sobre o ser humano. 

A bioética preocupa-se em transmitir que toda a ciência deve ser sempre subordinada à 

pessoa e é fator de humanização. 
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2.5.1 Princípios Éticos e Cuidados Paliativos 

A tecnologia permite prolongar a manutenção das funções vitais dos doentes, em grande 

medida graças ao equipamento e técnicas invasivas com elevado custo económico. 

Contudo, nem sempre é possível controlar adequadamente a progressão da doença, 

confrontando os profissionais de saúde com alguns dilemas. Como tal, os princípios 

éticos devem ser considerados pelo profissional de saúde no processo de tomada de 

decisão, entre opções de conduta, no âmbito dos cuidados paliativos. Nenhum princípio 

ético é absoluto, devendo ser moderados entre si de forma que, isoladamente, nenhum 

tem o poder de fundamentar a melhor opção terapêutica em dada situação. São eles: a 

autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. 

 

No sentido de respeitar a dignidade da pessoa humana é crucial ter por base dos 

cuidados prestados, uma verdadeira relação terapêutica, que só poderá ser estabelecida 

respeitando os princípios éticos. 

 

Os cuidados prestados ao doente em fase terminal vão ser sobretudo o acompanhamento 

e conforto ao longo dos seus últimos dias de vida, em que o alívio da dor e do 

sofrimento, é essencial pois tem como premissa final o maior bem-estar possível e 

plenitude. 

 

O respeito por este e outros aspetos não é senão respeitar, neste caso concreto, a Carta 

dos Direitos do Doente Terminal, colocando a pessoa sempre em primeiro lugar e 

considerando a morte como um processo natural. 

 

Beneficência e Não-Maleficência 

 

A relação de cuidado prevê o estabelecimento de uma relação com a pessoa, o que 

constitui a própria essência do cuidar. É a relação estabelecida entre o profissional de 

saúde e a pessoa doente que justifica e dá sentido às intervenções dos profissionais 

(Neves, 2004). 
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O desenvolvimento da profissão de enfermagem desenrola-se em vários contextos 

exigindo conhecimentos e competências, sem nunca perder de vista aquilo que é o 

centro da atuação. Simultaneamente, os enfermeiros são confrontados no seu dia a dia 

com novas terapêuticas, novos procedimentos, com o desenvolvimento do saber e da 

técnica e com a necessidade de uma atuação permanente de forma a serem capazes de 

prestar cuidados de excelência (Neves, 2004). 

 

A ética refere-se a uma reflexão sobre o agir, reportada a valores, apelando a um 

comportamento que respeite sempre a pessoa humana.  

 

Os enfermeiros encontram-se numa situação privilegiada para um desempenho ético 

face à vida fragilizada. O doente é uma pessoa com quem se deve ter uma atitude de 

compreensão total, o que implica o garantir dos direitos e deveres para com essa pessoa, 

tendo como base os princípios éticos que são o fio condutor da atuação do enfermeiro 

(Neves, 2004). 

 

Provenientes da reflexão da bioética, os princípios enunciados por T. Beauchamp e 

J.Childress (2001), nomeadamente o da beneficência e o da não-maleficência, 

assumem-se como guias dos cuidados de saúde. Estes princípios traduzem, a obrigação 

de fazer o bem e atuar para prevenir o mal ou reduzi-lo ao máximo (Neves, 2004). 

 

Face aos novos “poderes” que a ciência dá ao homem sobre a vida e sobre si próprio, é 

crucial que se tomem as decisões que lhe tornem possível o respeito pela dignidade, 

assegurando a satisfação das suas necessidades e o maior bem. Numa situação de 

doença nem sempre está presente esta capacidade, pelo que muitas vezes é o enfermeiro 

que toma decisões pela pessoa doente, no sentido de defender a sua dignidade. 

 

Os princípios da beneficência e não-maleficência são o farol que permite guiar os 

enfermeiros para agir cuidando da pessoa humana nas suas diferentes dimensões e de 

acordo com as necessidades que apresentam (Neves, 2004). 
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Pensar a beneficência e a não-maleficência no âmbito da enfermagem é pensar no 

primeiro ponto do art.º 78.º do Código Deontológico do Enfermeiro, transpondo para a 

prática o agir no sentido da defesa da liberdade e dignidade humana, da proteção da 

pessoa, cuidando-a, reconhecendo que a dignidade da vida humana é um valor em si 

mesma. 

 

O desenvolvimento da profissão de enfermagem e a interiorização da ideia de que 

existem áreas onde o enfermeiro pode e deve agir de forma autónoma através da 

realização de intervenções de enfermagem, abrem a porta para o conhecimento destes 

princípios. É nestes princípios que os enfermeiros encontram a orientação para atuar, 

dado que na situação de prestadores de cuidados autónomos, todo o processo relativo 

aos cuidados a prestar ao doente depende da forma como o enfermeiro é capaz de os 

realizar. Tal situação poderá não ser fácil, dado que os enfermeiros estavam habituados 

a seguir a prescrição e a realização de cuidados, sem pensarem se realmente eram os 

cuidados mais adequados ao doente. Hoje, com o desenvolvimento da profissão, 

colocam-se novos desafios e nunca devemos esquecer que o conhecimento dos 

princípios e a capacidade da sua transposição para a prática são a pedra angular dos 

cuidados a prestar à pessoa. Compreender os princípios éticos e zelar para que sejam 

respeitados é parte integrante do cuidar do outro (Neves, 2004). 

 

Outro aspeto que deverá ser tido em consideração e que levanta muitas questões ético-

morais, são os efeitos colaterais subjacentes a determinados tratamentos, o chamado 

“duplo-efeito”. O que acontece, é que, em resultado da administração de uma 

terapêutica para um fim específico, efeitos não desejados, mas que ao serem ponderados 

os benefícios/malefícios na situação concreta, estes são encarados como supérfluos para 

a tomada de decisão. Como exemplo, temos o caso da administração da morfina nos 

doentes terminais, para alívio da dor, que pode conduzir a supressão do sistema nervoso 

central, nomeadamente do centro respiratório, podendo encurtar o período da vida, o 

que muitas vezes é chamado de eutanásia. No entanto, e tendo em consideração a 

opinião de muitos autores, não se trata de eutanásia, dado que o objetivo não é matar, 

mas sim tratar a dor, sendo neste caso a morte um resultado do processo vivido, no 

alívio ou tratamento da dor. 
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Nem sempre é fácil adotar procedimentos éticos, no entanto, o enfermeiro deve manter 

sempre presente que a finalidade da sua atividade é o cuidado à pessoa. (Neves, 2004) 

 

Autonomia e Respeito 

 

Na medicina tradicional o médico era um conselheiro, pelo que a obtenção de 

consentimento para os atos médicos era desnecessária. Tratava-se de uma relação de 

confiança dado o médico ser a pessoa com conhecimento para o cuidado a efetuar. 

 

A evolução dos cuidados médicos e de enfermagem, exige hoje por parte dos 

prestadores de cuidados intervenções científicas em que tudo terá que ser esclarecido e 

validado com o doente. Assim, tem vindo a aumentar a necessidade de esclarecer os 

doentes acerca dos procedimentos, no sentido de lhes dar a possibilidade de fazerem 

uma escolha livre, o chamado consentimento informado (Neves, 2004). 

 

Para que o consentimento seja válido e a autonomia possa ser exercida, o doente deve 

ser livre no sentido de ser capaz de uma escolha de plena vontade, pelo que necessita de 

ser capaz de compreender o significado e as consequências das ações por que opta. A 

autonomia é a base dos direitos fundamentais do homem e especificamente dos seus 

direitos de personalidade (Neves, 2004). 

 

O princípio da autonomia refere-se ao respeito dos direitos fundamentais do homem, 

nomeadamente o da autodeterminação, pelo que requer que haja respeito pelos direitos 

individuais do doente, para que este possa tomar decisões por si próprio, tendo como fio 

condutor os seus valores e crenças (Neves, 2004). 

 

O problema da autonomia reside no avanço das biotecnologias e dos desafios que este 

coloca. A autonomia é símbolo do direito moral e legal dos doentes para adotarem as 

suas próprias decisões, sem restrições ou coerções, que podem mesmo sobrepor-se às 

mais bem intencionadas ações dos prestadores de cuidados. Os profissionais de saúde 

devem certificar-se se a informação transmitida foi adequada e se o consentimento para 
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os cuidados a prestar ou outros procedimentos, foi informado. O doente tem o direito a 

ser informado sobre o tratamento, diagnóstico, prognóstico, pois só assim pode prestar o 

seu consentimento, que deve ser por escrito. A verdade pertence ao doente. É preciso 

dizer-lhe a verdade e ajudá-lo a descobri-la. O mesmo acontece com os indivíduos que 

não podem decidir por si mesmos, como as crianças, onde o profissional de saúde deve 

prestar informações claras aos seus responsáveis, respeitando as decisões que forem 

tomadas (Neves, 2004). 

 

Apenas em circunstâncias excecionais o profissional de saúde pode invocar o 

“privilégio terapêutico” para não informar e esclarecer o doente, sendo estas a 

existência de elevada probabilidade de dano físico ou mental e não apenas o transtorno 

emocional resultante de tal transmissão da verdade. 

 

Quando estamos perante um conflito entre a vontade dos pais e o melhor interesse da 

criança pode configurar-se um “direito a um futuro aberto”, ou seja o direito ao 

exercício futuro da autonomia, que faz parte dos direitos da criança e que deve ser 

protegido para ser exercido mais tarde na sua vida. No caso dos adolescentes, a questão 

ética fundamental refere-se ao grau de maturidade evidenciada, pelo que o 

consentimento ou a recusa de um tratamento estão dependentes de uma avaliação. 

 

As mudanças a nível social têm conduzido a alterações muito grandes na Saúde. No 

passado, havia uma centralidade da decisão no profissional, que devido à sua formação 

se encontrava em situação de escolher aquilo que era melhor, no interesse do doente. 

Progressivamente, a autonomia da Pessoa foi ganhando terreno e, os profissionais têm 

vindo a envolver o doente nos processos de decisão. 

 

Os enfermeiros têm vindo a defender que os doentes devem ser parceiros nos cuidados, 

respeitando assim a autonomia do doente e eliminando qualquer tipo de relação 

autoritária. 

 

Os enfermeiros explicitam e clarificam a informação, de forma a garantir a livre escolha 

e fazem-no para promover um fim. 
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O exercício da enfermagem está intimamente relacionado com os direitos humanos e a 

cidadania, dado que o direito à vida e à saúde são parte integrante dos direitos 

fundamentais e porque a pessoa, que tem direito ao cuidado na saúde e na doença, 

continua a ser pessoa e cidadã, mesmo quando mais vulnerável devido à doença. O 

respeito pela autonomia do outro conduzirá à sua promoção, integração e capacitá-lo-á 

para participar na sua saúde, nomeadamente na promoção ou proteção da sua doença, 

para a prevenção ou tratamento das suas doenças, na parceria com a equipa, sendo o 

elemento central na tomada de decisões sobre o seu projeto de saúde. 

 

Justiça 

 

Todos os seres humanos devem ser tratados da mesma forma, sem levar em conta 

nenhuma das particularidades que os distinguem. É justo que todos sejam tratados da 

mesma forma, sem discriminação alguma, sem discernimento algum.  

 

Para John Rawls (2000), o conceito de justiça é traduzido pelo termo “equidade” ou 

“justiça distributiva” no sentido de uma distribuição igualitária, proporcional dos bens, 

prevendo recursos iguais para necessidades iguais e recursos diferentes para 

necessidades diferentes.  

 

A Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, no art.º3.º, também 

abordam o conceito de “justiça distributiva” ao referir que “as partes tomam, tendo em 

conta as necessidades de saúde e os recursos disponíveis, as medidas adequadas com 

vista a assegurar, sob a sua jurisdição, um acesso equitativo aos cuidados de saúde de 

qualidade apropriada”. 

 

“Os princípios de justiça são assim, os princípios que pessoas livres e racionais, 

preocupadas em promover o seu próprio interesse, aceitariam, em consciência, numa 

posição inicial de igualdade”, segundo Neves (2004). 

 

O enfermeiro deve agir com imparcialidade, utilizar os recursos equilibradamente 

distribuídos e cuidar de cada pessoa doente conforme aquilo que é eticamente correto e 
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adequado, com igual consideração, porque a saúde é simultaneamente um direito de 

cada um. 

 

A equidade é a base ética que deve servir de fio condutor no processo de alocação dos 

recursos, o que apela ao princípio da solidariedade de todos os cidadãos para o 

pagamento dos cuidados de saúde. A solidariedade, princípio ético estruturante da vida 

em sociedade, exprime a unidade, a ligação entre as pessoas como elementos integrantes 

do corpo social, perante a pessoa em situação de vulnerabilidade. Contudo os recursos 

de saúde são escassos, pelo que é crucial geri-los com justiça (Neves, 2004). 

 

Segundo Rui Nunes, citando Norman Daniels, existe uma obrigação social, por 

intervenção direta do Estado, em assegurar os cuidados de saúde, de modo a a garantir o 

acesso de cada cidadão a um desempenho normal, a um “pacote básico” (Neves, 2004). 

Contudo, estabelecer quais os bens e serviços a incluir nesse pacote básico, é um dos 

maiores desafios que se coloca. O pacote básico de cuidados de saúde é um imperativo 

ético. 

 

Cada cidadão tem o direito de receber cuidados de saúde que necessita, o que inclui 

cuidados de enfermagem de qualidade tendo em conta os recursos disponíveis. A 

equidade no acesso aos cuidados de saúde implica que todas as pessoas com 

necessidades de saúde semelhantes devem ter a mesma oportunidade de receber 

tratamento e cuidados apropriados. Os princípios éticos em geral e o princípio da justiça 

em particular, têm como base a dignidade humana, princípio ético a que nenhuma outra 

consideração pode sobrepor-se. 

 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

 

Um dos problemas mais complexos da bioética é o do consentimento informado, pois 

dada a impressionante evolução biotecnológica, é urgente clarificar ao doente a sua 

situação - no respeito pelo princípio da autonomia, pelos direitos individuais do doente 

(Neves, 2004). 
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A Convenção dos Direitos do Homem e a Biomedicina, do Conselho da Europa, 

abordam o consentimento informado referindo que para que este seja válido, deve ter 

em consideração as melhores alternativas de acordo com os interesses do doente e 

seguindo as leges artis.  

 

Antes de qualquer tipo de procedimento invasivo, o doente ou o seu representante legal 

devem receber a informação suficiente para tomar uma decisão. O consentimento livre e 

esclarecido refere-se às necessidades éticas e legais, de que o doente compreenda de 

forma clara, precisa e completa a informação transmitida pelo profissional de saúde, 

relativamente ao procedimento ou tratamento proposto. Tal informação, deve incluir a 

natureza do procedimento, os riscos a ele associados, as alternativas para o 

procedimento, assim como os seus benefícios. Para que um consentimento seja 

realmente livre e esclarecido, terá que obedecer a três condições, sendo elas: a pessoa 

tem de ser capaz de dar o consentimento e para isso tem que ter atingido a maioridade 

(18 anos) e tem que ser considerado competente (possuir a capacidade mental de fazer 

escolhas e compreender as suas consequências); a pessoa tem de receber a informação 

necessária para tomar uma decisão consciente; a pessoa tem de agir voluntariamente ao 

exercer a liberdade de escolha, sem imposição, fraude, dolo, pressão ou outras formas 

de constrangimento ou coerção. O doente tem o direito de aceitar ou recusar qualquer 

cuidado de saúde (Serrão, 2001). 

 

Segundo T. Beauchamp e J. Childress (2001), o consentimento informado deve ser 

constituído por cinco elementos essenciais para uma boa tomada de decisão: 

competência, comunicação, compreensão, voluntariedade e consentimento.  

 

A obtenção do consentimento livre e esclarecido dos pais ou do responsável legal é 

muitas vezes necessário para tratamentos médicos ou cirúrgicos, assim como para 

muitos procedimentos diagnósticos. No caso de crianças mais velhas e adolescentes a 

tomada de decisão no que concerne aos cuidados de saúde deve incluir, sempre que 

possível o consentimento do doente, assim como o dos pais e do médico. (Hoekenberry, 

et al, 2006) O consentimento neste caso, significa que a criança ou adolescente foi 

informado sobre o que vai acontecer ao longo do tratamento ou procedimento e permite 
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a realização do mesmo. O consentimento deve incluir os seguintes elementos: ajudar o 

doente a alcançar uma consciência, apropriada ao seu desenvolvimento, sobre a 

natureza da sua situação clínica; dizer ao doente o que esperar do tratamento ou 

procedimento; fazer uma avaliação clínica da compreensão do doente; solicitar uma 

expressão do desejo do doente de aceitar o procedimento proposto. (American Academy 

of Pediatrics, 1995)) 

 

Os pais, tal como a própria palavra o sugere, têm plena responsabilidade da educação e 

dos cuidados dos seus filhos menores, assim como controle legal sobre os mesmos. 

Assim, enquanto a criança for menor pede-se aos pais ou ao responsável legal o 

consentimento livre e esclarecido sobre determinado procedimento clínico a 

desenvolver na criança. A obtenção do consentimento, após apropriada informação para 

a execução de determinado procedimento clínico, é sinal de respeito pelo direito à 

autonomia dos doentes. Os pais devem ter consciência de que a autonomia é muito mais 

do que poder fazer o que se quer fazer. Exercer a autonomia é desejar não só o bem, 

mas sim o supremo bem. É compreender a ligação entre a estima de si próprio e a 

solicitude.  

 

A solicitude é muito importante no que se refere em substituir as crianças pelos seus 

pais ou representantes legais, no exercício da autonomia. Assim, a relação dos pais com 

os filhos não é entendida como uma relação de poder e sim como uma relação de amor, 

afetiva, capaz de tornar as crianças em adultos autónomos capazes de decidirem em 

busca do supremo bem. Só assim os representantes legais poderão exercer a autonomia 

em prol da criança. 

 

As exceções para a exigência do consentimento prévio dos pais para o tratamento de 

crianças menores residem em situações em que a criança necessita de intervenções 

clínicas ou cirúrgicas imediatas e os pais não estão disponíveis para dar o consentimento 

ou se recusam a fazê-lo. Os cuidados para problemas de urgência ou de emergência não 

devem ser recusados ou protelados em virtude das dificuldades em se obter o 

consentimento livre e esclarecido. As emergências compreendem risco de vida ou 

possibilidade de lesão permanente (Hoekenberry, et al, 2006). 
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A recusa do consentimento pode acontecer no caso de tratamentos como, por exemplo, 

as transfusões de sangue, entram em confronto com a crença religiosa dos pais. Nestes 

casos, e dado que a vida ou a saúde do menor está em risco, a guarda da criança pode 

ser transferida para uma instituição governamental ou privada. 

 

É da responsabilidade do médico explicar o procedimento, os riscos, os benefícios e as 

alternativas. O enfermeiro por sua vez pode reforçar o que foi dito ao doente. Um 

formulário de consentimento assinado é o documento legal que certifica ter ocorrido o 

processo de consentimento.  

 

2.5.2 O Doente Como Pessoa 

  

O ser humano é detentor de uma dignidade constitutiva e inviolável e merece todo o 

respeito, que não deve desaparecer quando este se encontra doente. 

 

A dignidade da pessoa deriva do seu valor incondicional e de cada ser humano ser 

único. Cada pessoa é dotada de personalidade, tem uma história, sentimentos, ideias, 

interesses e desejos. Tem experiências passadas únicas e expectativas futuras. Assim, 

visar apenas a doença como se esta se pudesse abstrair da pessoa doente é também 

esquecer parte das manifestações da doença. Não se deve atender apenas à doença, mas 

deve-se sim, pelo contrário, “tratar” a doença nunca esquecendo o doente e “cuidar” do 

doente não esquecendo a pessoa que ele é. 

 

É muito importante considerar a pessoa na sua totalidade e não olhar apenas para a 

patologia. Quando já não é mais possível curar, cuidar torna-se ainda mais fundamental 

e assume uma relevância especial. Existem situações em que se deve deixar que a 

doença siga o seu curso natural, tendo presente que somos mortais. Curar é o corolário 

da ação médica (Pacheco, 2004). 
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2.5.3 A Relação Médico-Doente 

 

A relação médico-doente deve ser moldada por um imenso respeito pela dignidade e 

liberdade do doente e o médico deverá ser o seu principal garante. A relação do médico 

com as crianças tem alguma particularidade, pois desta relação fazem também parte os 

pais da criança, tendo assim uma forma triangular: criança-médico-pais. A relação é a 

pedra angular do exercício clínico, pois é através dela que podemos conhecer e 

comunicar com os doentes e seus pais. Todo o procedimento clínico, da anamnese ao 

exame objetivo e do diagnóstico à terapêutica, tem como base o encontro do médico 

com a criança doente e seus pais. 

 

Para se proceder a um bom tratamento das crianças é necessário uma preparação 

científica sólida e atualizada, para uma válida intervenção clínica. O início deste 

procedimento reside no acolhimento que se faz aos doentes e seus pais, que se 

apresentam num estado de dor e sofrimento. É necessário saber ouvir doentemente as 

crianças doentes e os seus pais, o que implica uma boa formação humana e ética dos 

profissionais de saúde, assim como uma sólida preparação científica.  

 

2.5.4 Confidencialidade 

 

O respeito pela confidencialidade subentende sigilo profissional por parte dos 

profissionais de saúde,  no que respeita ao doente e a informação que dele possui, não 

deve ultrapassar os limites da relação médico-doente e seus pais. Por outro lado, os pais 

ou representantes legais das crianças devem também eles respeitar a confidencialidade e 

a nenhum deverá ser permitido violar este valor.  
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2.5.5 O Direito à Verdade 

Os doentes têm direito a conhecer o diagnóstico e o prognóstico da sua doença, o que no 

caso da pediatria tem uma condicionante que é a idade do doente. “A criança tem direito 

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

afetivo e psicológico, relativa à generalidade do seu diagnóstico, tratamento a que é 

submetida e às perspetivas positivas que esse tratamento lhe oferece. Por outro lado, os 

pais têm o direito de receber todas as informações que digam respeito à doença e bem-

estar do seu filho, na medida em que este não interfira com o direito fundamental da 

criança ao respeito pela sua intimidade”, tal como nos diz uma Resolução do 

Parlamento Europeu sobre uma Carta dos Direitos da Criança Hospitalizada.  

 

A situação clínica da criança deve ser dada a conhecer aos pais, no entanto também se 

deve começar a conversar com o próprio doente (com os recém-nascidos tal não é 

possível pois não têm linguagem verbal nem função simbólica), dando-lhe a conhecer, 

numa linguagem que lhe seja compreensível, o diagnóstico, as possibilidades 

terapêuticas e o prognóstico da sua doença. No que se refere aos doentes com mais de 

cinco anos e até à proximidade da adolescência, a atitude a tomar não é consensual. Os 

doentes têm o direito de saber a verdade, assim como têm o direito a não querer saber a 

verdade e deve ser respeitado este querer, qualquer que ele seja. 

 

2.5.6 Obstinação Terapêutica 

 

Segundo Pacheco (2004) ”A utilização de todos os meios disponíveis no tratamento de 

uma pessoa doente é um dever dos profissionais de saúde, sempre que existe alguma 

esperança de recuperação da saúde ou de estabilização da doença.” Todos os 

profissionais de saúde, têm obrigação profissional e moral de dar o seu contributo e 

utilizar todos os conhecimentos e meios técnicos possíveis para salvar uma vida. Tal 

procedimento, não pode ser considerado obstinação terapêutica, pois dele resultam 

autênticos milagres da medicina nos nossos hospitais.  
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Contudo, quando já não há a mínima esperança de cura, alguns procedimentos 

utilizados no doente curável, podem perder toda a justificação para a sua aplicação e 

tornam-se em autênticas atitudes de obstinação, dado que conduzem ao prolongamento 

do sofrimento do doente (Pacheco, 2004). 

 

A obstinação terapêutica é assim a atitude tomada por todos aqueles que elegem o 

“curar” como prioridade, esquecendo o valor do verdadeiro “cuidar”, insistindo na 

aplicação de tratamentos visando a cura mesmo quando não existe qualquer esperança 

de obter uma melhoria do estado do doente. Esta atitude tem como objetivo manter ou 

recuperar uma vida num processo acelerado e irreversível de morte e pode tornar-se 

agressiva, conduzindo a um sofrimento adicional no doente (Pacheco, 2004). 

 

A obstinação terapêutica surgiu como resultado da grande evolução da medicina, o que 

favoreceu o nascimento da ideia de que o progresso era ilimitado e que era possível 

fazer algo mais pelo doente. Assim, surgiu a ideia de não ser mais capaz de aceitar a 

morte como um fenómeno natural e tentar impedir a qualquer custo o curso natural da 

doença para a morte. Em consequência de tal fenómeno, levantaram-se vozes contrárias 

manifestando a sua preocupação relativamente à crescente atitude de evitar a morte a 

qualquer preço. 

 

O uso de meios técnicos pode impor-se rapidamente como finalidade em si, em 

detrimento da pessoa doente. Quando tal situação acontece e o ser humano deixa de ser 

tomado como um fim e é utilizado como um instrumento de aplicação da tecnologia, 

esta deixa de estar ao serviço do humano e os seus limites de aplicação são apenas os da 

própria capacidade. Isto é, tudo o que é tecnicamente possível passa a ser também 

humanamente aceitável. Há uma transferência do “centro” de atenção, que devia ser a 

pessoa, para um “novo centro”, que é o desejo da descoberta científica. Tal atitude é 

preocupante, pois favorece o esquecimento de que os interesses da ciência devem estar 

sempre sujeitos aos interesses da pessoa e não vice-versa (Pacheco, 2004). 

 

O bem da pessoa deveria estar sempre em primeiro plano, pois existe um momento em 

que a luta chega a um fim e deve-se parar de investir, compreendendo e aceitando que a 
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vida é finita, do mesmo modo que a morte é inevitável. Assim, quando o prognóstico é 

seguramente fatal, há que reconhecer os limites e a opção será pois a de recorrer apenas 

a meios proporcionados de tratamento. 

 

Os meios proporcionados de tratamento entendem-se como um conjunto de atitudes 

curativas e/ou cuidativas, em que os benefícios esperados superam os eventuais efeitos 

secundários maléficos para a pessoa doente. A reflexão sobre quais os processos 

terapêuticos que devem ser postos na prática clínica, surgiu na década de sessenta, 

quando as biotecnologias aplicadas à medicina tiveram um progresso vertiginoso. É 

prioritário ponderar sempre muito bem as vantagens e os inconvenientes de cada 

tratamento na situação concreta de cada doente singular e analisar se é proporcionado 

ou desproporcionado a aplicação do dito tratamento, o que pode chegar ao extremo de 

simplesmente não tratar e passar apenas a assegurar cuidados de manutenção para alívio 

da dor, cuidados de higiene e conforto, e companhia (Pacheco, 2004). 

 

Assim, ao cuidar de um doente em fase terminal, dever-se-á ter sempre em conta o 

conceito de proporcionalidade, pois só assim, se estará a olhar a pessoa singular na sua 

situação concreta, o que contribuirá para que cada doente em fase terminal viva com o 

máximo de bem estar e qualidade possível.   
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CAPÍTULO III – TRANSIÇÃO DOS CUIDADOS 

CURATIVOS PARA OS CUIDADOS PALIATIVOS 

3. DO TRATAR PARA O CUIDAR 

Quando prestamos cuidados paliativos, encontramo-nos no centro, no coração da 

natureza dos cuidados de enfermagem: o cuidar e a promoção da vida. 

 

O prestar cuidados à pessoa doente ou que sofre de sintomas associados à doença, é uma 

parte importante e fulcral do nosso trabalho quotidiano de enfermagem e devemos 

desenvolver e dar a conhecer tudo aquilo que no nosso saber-estar e nosso saber-fazer 

constitui a parte do cuidar, que é a essência dos cuidados de enfermagem. 

 

3.1 Distinção entre Tratar e Cuidar 

 

A distinção entre o “cuidar” e o “tratar” é fundamental dado que nos serviços de saúde 

nem sempre existe uma uniformidade das atitudes e muitas das vezes os dois termos são 

confundidos. 

 

O “cuidar” refere-se ao prestar atenção global e continuada a um doente, tendo sempre 

presente que ele é antes de tudo uma pessoa. A pessoa doente é sempre vista como o 

centro da atenção do que cuida e como tal, nunca são esquecidos todos os cuidados 

físicos, psicológicos ou espirituais que necessita, para além de todos os cuidados de 

saúde que a doença por si só assim o exige (Pacheco, 2004). 
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Cuidar, é acolher o outro, indo ao seu encontro, comunicando com uma abertura de 

espírito composta de tolerância, de calor humano e de autenticidade. É tendo por base o 

respeito pela identidade de cada um que se pode construir uma relação de confiança, 

reconhecendo o doente por aquilo que ele é e por aquilo que poderá vir a ser, 

respeitando as suas escolhas e os seus recursos. 

 

Cuidar significa assegurar ao doente um ambiente securizante, assistindo-o na satisfação 

das suas necessidades humanas, no seu conforto, no seu bem estar, na sua intimidade, 

aceitando sem julgamentos a expressão das suas emoções e dos seus sentimentos, 

mantendo a esperança e ajudando-o a explorar e a encontrar as suas próprias opções de 

vida. “ A enfermeira ajuda a viver, aumenta os caminhos do possível com 

profissionalismo e humanidade”, tal como diz Virgínia Henderson (1997). 

 

O “tratar” é a prestação de cuidados técnicos e especializados dirigidos unicamente para 

a doença e que têm como principal objetivo reparar o órgão doente e obter a cura. É 

uma atitude que pensa no doente, mas tende a esquecer a pessoa que tem necessidade de 

outro tipo de cuidados físicos, não específicos, que por se encontrar doente não pode 

prestar a si própria. As necessidades do foro psicológico e espiritual do doente por 

norma não são tidas em conta (Pacheco, 2004). 

 

Aqueles que têm como objetivo tratar, esquecem-se frequentemente de cuidar, pois o 

objeto dos seus cuidados é a doença, sendo a pessoa vista apenas como um conjunto de 

órgãos que podem deixar de exercer a sua função corretamente. Perante tal situação, o 

profissional dá ênfase aos cuidados físicos e à doença, pois a sua única preocupação é 

simplesmente curar o que não está a funcionar corretamente (Pacheco, 2004). 

 

O profissional de saúde que trata apenas e não cuida, coloca-se perante a pessoa doente 

como um cientista se coloca perante o seu objeto de estudo, ignorando os aspetos 

humanos. O profissional de saúde esquece a pessoa doente, não estabelecendo qualquer 

tipo de relação e limita-se a conhecê-la pelo número da cama ou pelo nome da 

patologia, sendo reduzida assim a mais um caso (Pacheco, 2004). 
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A pessoa que se preocupa apenas em tratar, tem como única finalidade vencer a doença, 

utilizando todos os meios de diagnóstico e terapêuticos ao seu alcance. A sua 

preocupação é agir eficazmente, pelo que todos os atos são legítimos desde que se 

consiga a cura. Se esta não é possível, os sentimentos de frustração são enormes. 

 

O enfermeiro também ele na perspetiva do tratar, valoriza tudo o que é técnico e 

preocupa-se sim em tratar o doente com eficácia. Não existe envolvimento a nível 

emocional e considera que o escutar e o falar com o doente é uma perda de tempo. 

Limita-se a executar com rigor as suas tarefas e as técnicas que têm como finalidade 

restabelecer a saúde, esquecendo que o doente também é uma pessoa e que, como tal, 

necessita de outro tipo de cuidados para além dos que visam a sua melhoria física, 

esquecendo as vertentes psicológica e espiritual. 

 

Para aqueles que se preocupam em tratar e cuidar o simultaneamente, a sua principal 

preocupação é a pessoa doente, que é um ser único e insubstituível. O ser humano não é 

visto como um objeto ou um número, mas sim como uma pessoa singular numa situação 

particular, a quem são prestados cuidados individualizados e cujos direitos e 

necessidades devem ser respeitados. Assim, aquele que cuida, não se preocupa apenas 

em tratar a doença ou o alívio dos sinais e sintomas, mas também em assegurar ao 

doente a satisfação das suas necessidades como ser humano que é (Pacheco, 2004). 

 

Aquele que cuida não tem apenas uma presença física e meramente profissional, mas 

sim uma presença humana, capaz de escutar, compreender e ajudar. Cuidar é um 

verdadeiro encontro com o outro, numa relação de proximidade e de ajuda. Cuidar 

implica uma valorização da relação interpessoal, o respeito pelos valores e cultura do 

doente, assim como a sua participação nas decisões a serem tomadas (Pacheco, 2004). 

 

Cuidar é ver a pessoa como um fim em sim mesma, e não apenas como um meio para 

fins científicos, técnicos e institucionais, pelo que é necessário sensibilidade aos 

sentimentos do outro, respeito, compreensão, consideração e afeto (Pacheco, 2004). 
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O verdadeiro cuidar implica utilizar a ciência e a técnica na prestação de cuidados 

globais à pessoa. Para tal, é necessário uma atualização dos conhecimentos técnico-

científicos, sem nunca esquecer que os enfermeiros são gente que cuida de gente, tal 

como evoca Wanda Horta (Boa-Viagem, 2010). 

 

Segundo Collièrre (2003), “cuidar é um ato de vida”. Cuidar é essencial à condição 

humana, pois tudo o que não é cuidado, morre. Cuidar é fundamental para o nosso 

desenvolvimento e realização como pessoas. 

 

Assim, as duas categorias do cuidar – a competência técnica e a sensibilidade afetiva, 

não podem, nem devem, atuar separadamente. 

 

Cuidar é também desenvolver atitudes de conforto e encorajamento, mesmo quando a 

cura já não é possível, ajudando a pessoa a viver melhor até ao momento da sua morte. 

Em situações de doença em fase terminal, quando o tratar já não é possível, é o cuidar 

que se torna fundamental até ao fim. 

 

Na saúde existem duas formas de intervenção: uma mais técnica e relacionada com o 

diagnóstico e tratamento da doença, o tratar, e outra mais preocupada com a pessoa no 

seu todo, o cuidar. 

 

Cuidar e tratar são duas atitudes muito distintas. É possível tratar sem cuidar, tratar e 

cuidar simultaneamente e cuidar sem tratar. 

 

3.2 O Doente Pediátrico em Fase Terminal 

 

Tal como acontece nos adultos, os cuidados paliativos nas crianças constituem uma 

abordagem multidisciplinar global que tem como objetivo melhorar a vida das crianças 

e de suas famílias, quando confrontadas com doenças que diminuem a expectativa de 

vida. Estes cuidados envolvem uma abordagem holística que inclui a gestão dos 

sintomas, assistência psicológica e espiritual e o apoio ao luto.  
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A medicina paliativa começou a afirmar-se como uma especialidade da medicina para 

adultos há já cerca de 40 anos, no entanto os pediatras têm demorado muito mais tempo 

em reconhecer as necessidades em matéria de cuidados paliativos especializados para as 

crianças. Talvez isto aconteça dado a própria filosofia da pediatria incluir alguns dos 

elementos que a medicina paliativa procurou retomar na medicina para adultos. Assim 

como a medicina paliativa, a pediatria sempre reconheceu a necessidade de ver o doente 

no contexto mais amplo do lar e da família, de ir além das questões físicas e de trabalhar 

em colaboração com outras profissões. 

 

No entanto, as crianças como diminuem a expectativa de vida não têm acesso ao mesmo 

atendimento especializado em matéria de cuidados paliativos, tal como acontece nos 

adultos, pelo que não podem ser simplesmente importados. Os cuidados paliativos não 

se resumem à retirada do tratamento ativo, pois existem intervenções paliativas que 

também podem ser bastante ativas. Uma abordagem paliativa implica que apenas se 

proceda a uma intervenção quando seu benefício for superior ao incómodo que provoca, 

ao doente e à sua família. 

 

3.2.1 Definição de Cuidados Paliativos Pediátricos 

 

Em 1990, os Cuidados Paliativos foram introduzidos pela OMS e nos dias de hoje são 

definidos como “uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes e 

suas famílias que enfrentam condições ameaçadoras da vida, através da, avaliação e 

tratamento da dor e outros sintomas físicos, psicológicos e problemas espirituais (World 

Health Organizacion, 2009).  

 

A definição de cuidados paliativos pediátricos preconizada pela OMS foi adotada pelas 

Normas para os Cuidados Paliativos Pediátricos na Europa (IMPaCCT) e estes 

princípios são aplicáveis ao cancro e a outras doenças pediátricas. 

 

Os cuidados paliativos para crianças são cuidados ativos totais do corpo, mente e 

espírito da criança, envolvendo também a prestação de apoio à família. Devem ter em 
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consideração o sofrimento físico, psicológico e social da criança. Para serem eficazes, 

os cuidados paliativos requerem uma abordagem multidisciplinar ampla, que inclua a 

família e utilize os recursos que a comunidade dispõe. Podem ser prestados em centros 

de cuidados terciários, em centros de saúde da comunidade e no domicílio.  

 

Foram também desenvolvidos pela American Academy of Pediatrics (AAP) (2000), 

princípios para a sua prática, sendo eles: 1) o respeito pela dignidade dos doentes e dos 

seus familiares ao longo do processo de doença e luto; 2) o acesso de toda a população a 

cuidados competentes e dedicados, desde o diagnóstico e durante a doença 

independentemente dos resultados obtidos; 3) suporte e apoio para os membros da 

equipa multidisciplinar; 4) melhoria do suporte profissional e social; 5) melhoria 

contínua dos cuidados em resultado da pesquisa e educação. 

 

Os cuidados paliativos pediátricos têm como destinatários crianças que se encontram 

numa grande variedade de condições (Himelstein, 2004). 

 

No Programa Português de Cuidados Paliativos, estes cuidados destinam-se a doentes 

sem perspetiva de tratamento curativo, de rápida progressão da doença, expectativa de 

vida limitada e com sofrimento intenso. Contudo, um doente que receba cuidados 

paliativos não é necessariamente um doente terminal. Um doente terminal é aquele que 

é portador de uma doença avançada, incurável e evolutiva, com uma esperança média 

de vida entre 3 a 6 meses (DGS, 2004). 

 

3.2.2 Controlo Sintomático 

 

Reconhecer, avaliar e tratar adequadamente os diferentes sintomas que podem surgir, 

assim como as suas repercussões sobre o bem-estar do doente, é extremamente 

importante para um controlo sintomático eficaz, o que só se consegue com um treino 

rigoroso por parte dos profissionais de saúde.  
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Os princípios gerais do controlo sintomático, segundo Barbosa, A. e Neto, I. (2006), 

são: a) avaliar antes de tratar, determinando a causa, o impacto emocional e físico do 

sintoma, intensidade e fatores condicionantes; b) explicar as causas dos sintomas e as 

medidas terapêuticas ao doente e seus familiares; c) observar e perguntar de forma a 

antecipar, o aparecimento de um sintoma; d) adotar uma estratégia terapêutica reunindo 

medidas farmacológicas e não farmacológicas; e) utilizar instrumentos de medidas 

estandardizados para monitorizar os sintomas, de forma a sistematizar o seguimento, a 

clarificar objetivos e a validar os resultados das terapêuticas instituídas, de forma a 

promover a reavaliação contínua das intervenções; f) reavaliar periodicamente; g) 

prestar atenção aos pormenores; h) estar disponível. 

 

Os cuidados paliativos afirmam a vida e aceitam a morte como um processo natural, 

pelo que o seu objetivo não é adiantá-la ou atrasá-la (Barbosa, 2006). Contudo, medidas 

que se possam revelar agressivas, ineficazes e desproporcionadas, tendo por base o 

objetivo da prática dos cuidados paliativos, são consideradas obstinação terapêutica, 

pelo que constituem má prática clínica, e devem ser a todo o custo evitadas, dado 

aumentarem ainda mais o sofrimento do doente e da sua família.  

 

Segundo Wolfe e seus colaboradores (col.), (Metzo e Sherman, 2010), e tendo por base 

a opinião dos familiares acerca da sintomatologia como dor, dispneia, anorexia, 

náuseas, vómitos, fadiga, obstipação e diarreia, experienciados pelas crianças, quase 

todos referiram que os seus filhos apresentaram fadiga e, mais de 80%, afirmaram 

também que as crianças apresentaram dor, dispneia ou anorexia. De todos os sintomas 

referidos, os mais tratados foram a dor (76%) e a dispneia (65%), contudo apenas 27% e 

16%, respetivamente, fossem eficazmente tratados. Menos de 20% dos doentes com 

fadiga foram tratados e poucos afirmaram benefício com o tratamento. De todos os 

sintomas referidos e analisados, apenas a dor, dispneia, náuseas ou vómitos e diarreia 

foram devidamente registados e apesar da equipa de cuidados paliativos não ter 

reconhecido ou tratado eficazmente os sintomas, os pais avaliaram os cuidados 

prestados, como bom e excelente.  
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A incidência de dor, segundo um estudo Australiano (Drake, 2003) foi anotada em 53% 

dos casos na última semana de vida e 31% no último dia de vida. Um estudo (Goldman, 

2006) com 185 crianças e adolescentes, aos quais foram prestados cuidados paliativos 

no Reino Unido, revelou que a dor era um problema para 91,5% dos doentes. Tal 

realidade, foi também demonstrada num estudo sueco (Jalmsell, 2006), numa população 

de doentes semelhantes. 

 

A possibilidade da criança morrer com dor é uma enorme preocupação referida pelos 

pais e comprovada em diversos estudos (Mack, 2005 e Contro, 2002). 

 

Contudo, a preocupação exclusiva com os sintomas não assegura que a intervenção para 

diminuir o sofrimento seja conseguida. Perante tal situação, Contro e col. (2002) 

efetuaram estudos no que se refere às perspetivas da família e constataram que existiam 

áreas de insatisfação na interação com a equipa, nomeadamente: comunicação confusa e 

inadequada, descuidos/lapsos em procedimentos ou normas e inconsistente 

acompanhamento durante o luto. 

 

 

3.2.3 Perspetivas no Tratamento da Criança Terminal 

 

Apesar da maioria das doenças infantis responderem favoravelmente aos tratamentos 

instituídos, porém com outras o desfecho nem sempre é o melhor. Segundo os números 

da American Academy of Pediatrics (2000), cerca de 53000 crianças morrem 

anualmente nos Estados Unidos por acidente, lesões congénitas, prematuridade extrema, 

doenças hereditárias ou adquiridas. 

 

Quando a cura não é mais possível e as medidas para prolongar a vida resultam em dor 

e sofrimento para a criança, os pais devem ser informados sobre as opções terapêuticas 

disponíveis para ajudá-los a decidir como eles desejam que a equipa de saúde trate o seu 

filho, no tempo de vida que ainda lhe resta. É muito importante para as famílias, que 

estas saibam que mesmo não sendo possível curar os seus filhos, estes vão receber 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           87 
 

cuidados ativos para manter o conforto da criança. Os enfermeiros podem e devem 

cuidar das crianças e suas famílias durante a difícil transição de tratamento curativo para 

o tratamento paliativo. A família e a criança devem ser apoiadas durante o processo de 

morrer. 

 

3.2.4 Princípios do Tratamento Paliativo 

 

Em virtude das causas que conduzem à mortalidade na criança ser diferentes daquelas 

que provocam a morte no adulto, as linhas orientadoras dos cuidados paliativos para 

adultos são por vezes as menos adequadas para as crianças. 

 

Os profissionais de saúde da equipa multidisciplinar, que acompanham uma criança 

portadora de doença com mau prognóstico devem garantir que o tratamento médico é 

apenas utilizado se os benefícios para a criança são superiores aos danos que este lhe 

pode causar. Assim, uma criança beneficia que lhe sejam prestados cuidados paliativos, 

se não existe nenhum tratamento que possa travar a progressão da doença, que culmina 

na morte. 

 

Existem algumas diferenças nos cuidados paliativos em pediatria, nomeadamente: 

menor número relativamente aos adultos; dificuldade na comunicação com a criança; 

tratamentos semelhantes mas doses distintas; maior envolvimento da família; requer 

mais tempo de atenção; necessidade de atividades lúdicas. 

 

Tal como refere Himelstein et al (2004), os cuidados paliativos estão indicados para 

crianças, assim como para as suas famílias, quando há uma expectativa de vida muito 

limitada e faz referência também às condições mais adequadas para o desenvolvimento 

dos cuidados paliativos: se o tratamento curativo é possível, contudo as hipóteses de 

cura são reduzidas; quando existem longos períodos de tratamento intensivo com o 

objetivo de prolongar e otimizar a qualidade de vida; se não existem opções de 

tratamento curativo, as condições progressivas de cuidados exclusivamente paliativos 

podem-se prolongar durante vários anos; a presença de doenças que envolvem 
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incapacidades graves não progressivas, o que coloca a criança muito vulnerável a 

diversas complicações. 

 

Contudo, a doença de mau prognóstico na criança, segundo Goldman (2006), pode-se 

prolongar por vários anos, podendo até ser considerada como uma doença crónica, pelo 

que é necessário estar muito atento pois as necessidades da criança e da própria família 

podem variar ao longo do tempo, assim como ao longo do curso da doença. Um aspeto 

particular dos cuidados paliativos pediátricos é o facto desta experiência tão complexa 

de doença grave, surgir na fase de desenvolvimento da criança, abarcando as dimensões 

físicas, emocionais, sociais, psicológicas e espirituais, pelo que é crucial que a equipa 

que cuida e acompanha a criança e sua família tenha conhecimentos teóricos e práticos 

sobre o desenvolvimento da criança, assim como sobre sistemas familiares. 

 

As doenças crónicas são todas as doenças prolongadas e irreversíveis que acompanham 

toda a vida de uma pessoa sem necessariamente a abreviar, assim como aquelas que têm 

um prognóstico reservado a curto ou a médio prazo. A sintomatologia poderá ser 

constante, trazendo pequenas implicações no dia a dia ou grandes alterações na 

funcionalidade normal da criança e requerem a aplicação de tratamentos muito 

perturbadores e incapacitantes, ou existirem alguns períodos assintomáticos. Contudo, 

embora as doenças crónicas possam variar na gravidade e extensão das consequências, 

todas têm em comum o facto de não terem cura. 

 

Assim, a transição dos cuidados curativos para os cuidados paliativos deve ser 

cuidadosamente considerada, de forma a existir um processo adaptativo por parte da 

criança e da sua família. Para Goldman (2006), os cuidados paliativos pediátricos não 

devem ser introduzidos no fim da doença, quando todos os outros tratamentos foram 

esgotados. O mais indicado será a introdução deste tipo de cuidados muito cedo, por 

vezes no momento do diagnóstico, mas em simultâneo com o desenvolvimento dos 

tratamentos com uma filosofia curativa. A pouco e pouco, o objetivo dos cuidados 

deixará de ser a cura e passará a ser a melhoria da qualidade de vida. 
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A criança e a família são tidas como uma unidade de cuidado. A morte de uma criança é 

um acontecimento muito stressante para a família, pois não segue o ritmo natural das 

coisas. As crianças representam saúde e esperança, e a sua morte conduz à compreensão 

da vida. Uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde, ajudam a família ao 

concentrar o tratamento nas difíceis interações entre as questões físicas, emocionais, 

sociais e espirituais.  

 

O tratamento paliativo anseia criar um ambiente terapêutico e uma atmosfera de 

comunicação franca, relativamente ao processo da morte da criança e o seu impacto 

sobre a sua família (Hoekenberry, 2006). 

 

 

3.2.5 Tomada de Decisão no Final da Vida 

 

As decisões respeitantes à possibilidade de uma doença ou condição de uma criança, 

não serem curáveis e a morte é inevitável, provocam em todos os envolvidos um 

enorme stress. Devem ser consideradas todas as informações relativas à situação da 

criança e serem tomadas decisões de acordo com todos os envolvidos e que vão ter um 

profundo impacto sobre a criança e sua família (Hoekenberry, 2006). 

  

Considerações éticas na tomada de decisão no final da vida 

 

Quando pais e profissionais de saúde decidem sobre a melhor conduta para a criança 

terminal, diversas questões éticas surgem. Muitas das vezes os pais e profissionais de 

saúde preocupam-se com a possibilidade de não oferecer um tratamento que causaria 

dor e sofrimento, mas, contudo, o prolongar da vida poderia ser tido como uma prática 

de eutanásia ou suicídio assistido. No sentido de dissipar algumas dúvidas, a eutanásia 

envolve uma ação realizada por uma pessoa, não pelo doente, para terminar a vida de 

quem sofre de uma doença terminal, cujo objetivo é tirar a pessoa do sofrimento; o 

suicídio assistido, por outro lado, ocorre quando alguém fornece os meios para que o 
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doente termine a sua vida. A distinção entre estes dois conceitos reside no sujeito que 

pratica a ação (Hoekenberry, 2006). 

 

Quando perante uma doença terminal, a morte é a evolução esperada, é eticamente 

aceitável suspender ou retirar tratamentos que possam causar dor e sofrimento e 

fornecer intervenções que promovam conforto e qualidade de vida. O tratamento 

paliativo para este tipo de doentes é a escolha eticamente correta em tal circunstância. 

 

Tomada de decisão médica e da equipa de saúde 

 

As decisões médicas relativamente ao tratamento são por norma estabelecidas tendo por 

base a progressão da doença e a disponibilidade de opções terapêuticas que poderiam 

conduzir à cura da doença ou à recuperação da saúde, ao impacto de tais tratamentos 

sobre a criança e no prognóstico global da criança. (Davies et al, 2004) Quando tais 

decisões são discutidas francamente entre o médico e a família, pode suceder um 

processo de tomada de decisão conjunto relativamente às ordens de Não Ressuscitar 

(NR) e sobre o tratamento que se centraliza no conforto da criança e sua família durante 

o processo de morrer. Muitas famílias infelizmente não têm a opção de suspender o 

tratamento e continuar com uma terapia de suporte que está voltada para o conforto e 

qualidade de vida quando a cura não é possível e a equipa pode estar resistente em 

colocar as questões das NR. Tal situação acontece muitas vezes pela crença de que não 

ser capaz de salvar uma criança é um fracasso, pois os membros da equipa não têm 

conhecimento e experiência dos princípios do tratamento paliativo, segundo Shaler 

(Kenner e tal, 2004). 

 

Tomada de decisão parental 

 

A morte de uma criança não está na ordem natural das coisas, pelo que traz repercussões 

graves e muito particulares para a família, amigos, cuidadores, assim como para a 

sociedade em geral.  
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As famílias raramente se encontram preparadas para lidar com as diferentes decisões 

que devem ser tomadas no processo de morte de uma criança. Numa situação de morte 

inesperada, a agitação dos serviços de urgência e um ambiente de tratamento intensivo 

impõe desafios aos pais ao mesmo tempo em que precisam de tomar decisões muito 

difíceis. Por outro lado, se uma criança sofre de uma doença crónica, com o risco 

iminente da morte como o cancro, ou vivenciou uma doença crónica que se encontra na 

fase terminal, os pais frequentemente não se encontram preparados para a morte da sua 

criança. A forma como a família encara a morte iminente de uma criança, segundo 

diferentes estudos, vai depender das informações fornecidas pela equipa de saúde e de 

uma avaliação correta do prognóstico de saúde da criança, para tomar decisões difíceis 

relativamente às opções de tratamento da criança, segundo Wolfe e seus col. (Metzo e 

Sherman, 2010). Sendo os enfermeiros o grupo de profissionais de saúde com maior 

envolvimento com as famílias, estes encontram-se numa excelente posição para garantir 

que as famílias recebam as opções que se encontram disponíveis. Os enfermeiros devem 

investigar qual o desejo da família.  

 

3.2.6 A Criança Terminal 

 

Devido à sua vivência com a doença e à ameaça de morte, as crianças desde muito cedo 

têm consciência da gravidade dos seus sintomas. Segundo vários autores, a noção de 

morte surge e começa a desenvolver-se ao longo da infância, pelo que a conceção da 

criança sobre a vida e a morte evolui de acordo com o tempo e com a idade, pelo que o 

confronto brutal com a doença grave conduz a um amadurecimento inesperado sobre 

estes conceitos. Assim, é fundamental refletir sobre o conceito de morte na criança e nos 

seus familiares para efetivamente conseguirmos estabelecer uma autêntica relação de 

ajuda.  

 

De acordo com a bibliografia consultada, uma criança portadora de doença grave, que 

seja logo submetida aos efeitos quotidianos que daí podem surgir, poderá adquirir uma 

compreensão mais cedo e mais madura da doença e da morte, relativamente a uma 

criança saudável. Esta consciência torna-se mais presente à medida que há um 
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aproximar da morte. A perceção da morte próxima envolve um trabalho de luto da 

própria criança, que se irá desenvolver de acordo com o seu nível cognitivo, com a 

relação familiar e com as perdas anteriores (Hoekenberry, 2006). 

 

A prática clínica tem demonstrado que as crianças doentes têm consciência da gravidade 

da sua situação a partir dos cinco anos, mesmo que nada lhe seja dito, devido às 

alterações produzidas no seu corpo pela doença e às reações dos seus familiares e das 

pessoas em sem redor. As crianças têm um entendimento dos conceitos de doença e de 

morte, em diferentes etapas, através de um processo que depende do seu nível evolutivo 

e maturação cognitiva, mais do que da sua idade cronológica. Normalmente, entre os 

dois e os cinco anos, as crianças começam a aprender o que é a doença e entre os oito e 

os dez anos têm a noção clara do que significa morrer (Hoekenberry, 2006).  

 

Durante a etapa pré-linguística, ou seja por volta dos dezoito meses de vida, as crianças 

não podem compreender o que é a doença e muito menos a morte. Nesta fase podem 

observar-se reações intensas de medo e ansiedade, mas que estão relacionadas sobretudo 

com a separação de pessoas que são significativas para a criança (Hoekenberry, 2006). 

 

A adolescência é uma etapa muito conturbada na vida de qualquer pessoa devido ao 

desenvolvimento da sua autoimagem e identidade, por estabelecer a sua independência, 

por adaptar-se à sua sexualidade e às alterações que produz na sua aparência física, por 

formar relações sociais e por planear o seu futuro. Um adolescente encontra-se numa 

etapa intermédia entre a infância e a idade adulta, sendo uma situação única e especial, 

em que tem que equilibrar os seus desejos com a situação em que a doença o coloca. A 

doença terminal produz no adolescente amargura e uma ira intensa, devido ao 

isolamento social que provoca, sobretudo numa altura em que as relações sociais têm 

uma especial importância e devido aos impedimentos que exercem na formação de uma 

identidade como um indivíduo independente.  

 

Tal como acontece com os seus pais, a primeira pergunta que uma criança faz ao ter 

conhecimento do seu diagnóstico é: “ Porquê eu?”. Em muitos casos, as crianças 

viveram uma doença de duração muito prolongada que as obrigou a submeter-se a 
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múltiplos tratamentos debilitantes, com a esperança de alcançar a cura. Surgem 

sentimentos de depressão e ansiedade, transtornos por angústia da separação e medo do 

curso da sua doença. A ira é outro sentimento predominante nas crianças com doença 

terminal e deriva não só da sua experiência com a doença e das limitações que esta 

impõe, assim como o reconhecimento por parte da criança da incapacidade dos seus pais 

de a protegerem contra a doença e a morte. Surgem sentimentos de culpa, devido à 

crença de que a doença é um castigo por algum pensamento ou comportamento passado 

e o reconhecimento de que causa níveis elevados de dor e ansiedade nas pessoas 

significativas em seu redor (Hoekenberry, 2006). 

 

As crianças e os adolescentes com doença terminal, sentem uma grande confusão 

quando não lhes são fornecidas explicações adaptadas à sua maturidade cognitiva sobre 

a sua condição. Contudo, a comunicação com a criança com doença grave nem sempre é 

fácil, pois esta não expressa diretamente a sua angústia, contudo muitas das vezes deixa 

transparecer as suas inquietações através das brincadeiras que desenvolve, pelo que os 

profissionais de saúde que lidam diariamente com estas crianças devem saber aproveitar 

estes momentos para se aproximarem da criança e ajudá-las neste processo tão doloroso. 

  

Tradicionalmente, os pais e equipa de saúde adotam uma atitude “protetora”, na hora de 

discutir com a criança sobre a sua doença e a morte. Contudo, o doente terminal tem 

muitos medos e apreensões face ao desconhecido, pelo que é extremamente importante 

uma comunicação honesta e aberta com a criança que padece de doença terminal. É 

extremamente importante ganhar a confiança da criança de forma a conseguirmos 

ajudá-la, apesar de todos os entraves que possam surgir ao longo desta relação como: o 

risco de não se ser aceite, de haver momentos de silêncios longos e “profundos”, de 

perguntas difíceis, assim como de dias agressivos. 

 

As crianças, tal como os adultos, precisam de receber informações honestas e exatas 

sobre a sua doença, tratamentos e prognóstico e a linguagem utilizada deverá ser clara e 

simples, para a sua melhor compreensão. O estabelecimento de uma comunicação 

franca desde o início do tratamento da doença facilita as respostas mais difíceis que 

ocorrem quando a condição da criança se agrava. O fornecimento de literatura 
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adequada, assim como a experiência sobre a doença e a possibilidade da morte, também 

se torna bastante útil neste caso. A idade ou nível de desenvolvimento de uma criança 

são aspetos fundamentais a ter em linha de conta na decisão de envolver as crianças nas 

decisões relativas ao seu tratamento durante a fase terminal da doença. Sobre este 

assunto, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no que se refere aos 

direitos das crianças, cita: “ As crianças têm direito à proteção e aos cuidados 

necessários ao seu bem-estar. Podem exprimir livremente a sua opinião, que será 

tomada em consideração nos assuntos que lhes digam respeito, em função da sua idade 

e maturidade.” 

 

A atitude deve ser de verdade, de escuta ativa e de disponibilidade, pois a criança tem 

direito à verdade possível, àquela que ela é capaz de compreender. Sem explicações, as 

crianças irão aperceber-se de que algo não está bem, o que poderá conduzir a 

sentimentos de culpa, por causar tanta preocupação aos outros, sobretudo aos seus pais. 

Esta falha de comunicação conduz a que as crianças sofram sozinhas e não sejam 

capazes de expressar os seus medos e angústias, ou até mesmo de dizer adeus. Há uma 

chamada “conspiração do silêncio”, pelo que é fundamental a comunicação que se 

estabelece com a criança ao longo de todo o processo de relação de ajuda que se foi 

desenvolvendo no percurso da doença. 

 

Questões éticas e legais também podem ser colocadas no que diz respeito à idade com 

que uma criança ou adolescente deve ter autonomia na tomada de decisões 

relativamente ao tratamento e conduta a seguir. Uma comunicação efetiva entre o 

doente, a família e a equipa de saúde, é algo crucial para o melhor cuidado possível do 

adolescente em fase terminal.     

 

Os pais regra geral, são questionados sobre como gostariam que a criança soubesse que 

esta a morrer e devem ser incluídos nos cuidados. Muitos pais porém, pedem para que o 

seu filho não seja informado sobre a sua situação clínica, mesmo que este pergunte, o 

que coloca a equipa de saúde numa situação muito complicada. As crianças mesmo 

muito pequenas são muito atentas e observadoras e apesar de não serem informadas 

diretamente que estão a morrer, elas percebem que existe algo de muito grave com elas. 
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Ajudar os pais a compreender que a honestidade e decisões compartilhadas entre eles e 

o seu filho neste momento é muito importante para a saúde emocional da criança e da 

família, e vai estimular os pais a conversar sobre a morte com a sua criança. Os pais 

podem necessitar neste processo de apoio e orientação por parte dos profissionais da 

equipa de saúde (Hoekenberry, 2006). 

 

A criança perante a sua morte precisa de fazer o luto de todas as suas relações e 

sobretudo, tem que fazer luto de si própria. O facto da criança não se sentir mais como 

um ser com futuro, assim como estando já impossibilitada da realizar os seus sonhos, 

expectativas e desejos, conduz a uma profunda deceção para os pais e é uma profunda 

fonte de tristeza e de culpa para a criança. A escuta ativa assume aqui um papel muito 

importante fazendo sentir à criança que esta não está só e que haverá sempre alguém 

disponível e interessado em ouvi-la, mostrando sinceridade, empatia e aceitação. 

 

O medo do abandono vai aumentando nas crianças hospitalizadas, pelo que a presença 

contínua dos pais é fundamental para proporcionar à criança a segurança e o apoio que 

necessita e adquire especial importância durante a infância e a pré adolescência. A 

sensação de perda de controlo é uma das mais devastadoras para qualquer criança 

doente, causando a sensação de um mundo caótico, em seu torno. As atitudes e 

expressões de cansaço, aborrecimento, impaciência, irritação podem ter um impacto 

muito negativo e aumentar o sentimento de culpa e angústia da criança. Assim, são 

fundamentais as visitas de amigos e familiares ao longo da hospitalização, numa 

tentativa de manter o ambiente e as suas relações antes da doença aparecer (Opperman e 

tal, 2001). 

 

A criança precisa de ser ajudada a “morrer bem”, com dignidade, sem dor, 

acompanhada das pessoas que ama, dando um sentido à sua própria existência e à dos 

seus familiares, até ao fim. 
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3.2.7 Opções de Tratamento para a Criança Terminal 

 

De acordo com o resultado da decisão tomada quer pela criança, quer pela sua família, 

relativamente à forma como desejam receber cuidados no final da vida, existem 

diferentes opções disponíveis. 

 

As famílias podem optar pela permanência da criança no hospital para tratamento caso a 

doença ou a situação da criança for instável e o tratamento no domicílio não for uma 

opção exequível ou se a família não se sentir confortável com o tratamento domiciliar. 

Se a criança e a sua família preferem permanecer no hospital para receber tratamento 

terminal, então o ambiente deve-se tornar o mais doméstico possível, por exemplo com 

objetos do quarto da criança. Além disso, deverá haver também um planeamento 

consistente e coordenado de cuidados para o conforto da criança e sua família 

(Hoekenberry, 2006). 

 

Algumas famílias poderão optar por levar a sua criança para casa, onde esta recebe 

tratamento domiciliar. Por norma, este tipo de serviços implica visitas de enfermagem 

periódicas para tratamento ou fornecimento de terapêutica, equipamento ou materiais, 

sob a orientação do seu médico assistente. 

 

O hospital de apoio, que não existe no nosso país, por sua vez é uma organização de 

cuidados de saúde de comunidade especializado para o tratamento de doentes terminais 

combinando a filosofia de apoio com os princípios do tratamento paliativo. A filosofia 

deste tipo de hospital considera morrer como um processo natural e que o tratamento 

dos doentes terminais inclui atender às necessidades físicas, psicológicas, sociais e 

espirituais do doente e sua família. Este tipo de tratamento é desenvolvido por uma 

equipa multidisciplinar de profissionais em casa do doente ou num ambiente que tem 

bem presente a filosofia do hospital de apoio. A cooperação entre a equipa de cuidados 

primários à criança e a equipa de apoio é crucial para o êxito do tratamento de apoio 

(Hoekenberry, 2006). 
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Neste tipo de instituição os pais são os principais cuidadores, sob a orientação e apoio 

de uma equipa de profissionais de saúde, ao contrário do que acontece no tradicional 

tratamento hospitalar. Por outro lado, o bem-estar da criança é a prioridade do 

atendimento, pelo que as suas necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais 

são tidas em consideração, assim como as necessidades da família são tão importantes 

quanto as da criança. O controlo da dor e dos sintomas são cruciais e não há uma 

tentativa de cura ou de prolongar a vida da criança. O hospital de apoio tem uma grande 

preocupação com a adaptação da família após a morte da criança, pelo que o 

atendimento familiar poderá prolongar-se por mais algum tempo (Hoekenberry, 2006). 

 

O objetivo do hospital de apoio é que as crianças vivam a vida na sua plenitude, sem 

dor, com dignidade, no seu ambiente familiar e com o apoio da sua família. Este tipo de 

tratamento é sobretudo assegurado por seguros de saúde, em que são asseguradas a 

visita de todo o tipo de profissionais de saúde, assim como são fornecidos todo o tipo de 

medicamentos, equipamentos médicos e qualquer tipo de material médico necessário 

(Hoekenberry, 2006). 

 

No caso das crianças, o lar tornou-se o ambiente mais usual para introduzir a chamada 

hospitalização domiciliar de apoio, pois assim as crianças em estado terminal têm a 

possibilidade de permanecer junto daqueles que amam e com os quais se sentem 

seguros. Por outro lado, no caso de existirem irmãos estes poderão ser mais facilmente 

envolvidos nos cuidados e assim ter uma perceção mais positiva da morte, assim como a 

adaptação dos pais e frequentemente mais favorável.  

 

Apesar de a casa ser o ambiente escolhido para a hospitalização domiciliar de apoio, 

não quer dizer que a criança possa morrer em casa. As razões para um internamento na 

fase final da vida, variam muito e podem estar relacionadas com o desejo da família que 

esta não faleça em casa, exaustão por parte do cuidador, problemas físicos como a dor 

súbita e aguda ou insuficiência respiratória.  
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3.3 A Comunicação na Transição para os Cuidados Paliativos 

 

O estado avançado de uma doença desencadeia uma panóplia de problemas 

psicossociais na pessoa doente, nos seus familiares e nos profissionais de saúde. Pelo 

que, é necessário construir canais de comunicação entre os protagonistas, sendo eles: o 

doente, a família e a equipa de saúde. A comunicação é a base fundamental das relações 

humanas. O estabelecimento de uma comunicação eficaz com o doente e sua família, é 

uma prática difícil para os profissionais de saúde no seu dia a dia. A morte e o processo 

de morrer provocam nos cuidadores reações psicológicas que conduzem direta ou 

indiretamente a estes evitarem a comunicação com o doente e sua família. Quando as 

pessoas estão a morrer, a negação da morte cria uma barreira entre elas e todos os que a 

rodeiam, que parece que o doente está preso antes de abandonar a vida.  

 

Acompanhar e dar apoio a uma pessoa que está a enfrentar a sua própria morte, assim 

como à sua família, é uma situação stressante e que provoca grande desgaste, apesar de 

ser uma das coisas mais valorizadas que uma pessoa pode fazer por outro.  

 

Os membros da equipa têm que ser bons observadores, bons ouvintes e eficazes 

comunicadores. O controlo de sintomas é impossível sem uma comunicação eficaz. A 

comunicação é parte essencial da terapia e em certos casos é a única possível de aplicar. 

 

A comunicação é uma necessidade humana básica. Uma boa relação profissional de 

sáude-doente pode atenuar sentimentos de medo, ansiedade, indefesa, tão característicos 

dos doentes terminais. O que os doentes mais necessitam por parte de quem os rodeia, é 

o reconhecimento da sua condição humana e a falta de comunicação conduz a um 

distanciamento doloroso por parte do doente. A confiança é algo que deve ser 

conquistado e ganho permanentemente, através da comunicação, da tolerância, da 

simpatia, da cordialidade e presença física. Com o aumento tecnológico das opções 

terapêuticas, os profissionais de saúde deixaram de usar a palavra (comunicação verbal), 

as suas mãos (comunicação não verbal) e a sua humanidade (empatia) na relação com o 

doente, diminuindo assim a sua capacidade para o salvar ou aliviar. 
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Por outro lado, nenhum dos profissionais de saúde recebe formação ou treinos 

adequados em técnicas de comunicação ao longo do período de formação académica. 

Contudo, a comunicação é essencial à atividade de qualquer profissional de saúde. A 

inadequada preparação académica para a difícil arte de comunicar, incapacita-nos para 

comunicar más notícias, responder a perguntas difíceis, informar sobre o diagnóstico, 

escutar as famílias e suportar e entender os silêncios do doente. 

 

A comunicação não verbal pode “falar mais forte” que as próprias palavras e ao mesmo 

tempo, pode dar uma mensagem diferente. A capacidade de comunicar aumenta se 

aprendemos a escutar melhor. Ao não interromper quem comunica, damos espaço para 

ordenar as suas ideias, os seus medos e os seus sentimentos que emergem 

espontaneamente. Devemos sentir, ouvir e captar as expressões verbais e os gestos 

corporais do doente, interpretá-los, avalia-los e por fim dar uma resposta adequada. 

Escutar é uma terapia em si mesmo, pois permite identificar as necessidades de quem 

comunica e eleva a autoestima; reduz a tensão do momento e permite a libertação dos 

sentimentos; ajuda a pessoa a enfrentar o problema e estimula a cooperação e 

cumprimento do tratamento. 

 

3.3.1 A Comunicação  

 

Os grandes progressos a nível médico e tecnológico que têm acontecido nos últimos 

tempos, têm levado a uma progressiva diminuição da mortalidade. Por outro lado, o 

aumento da longevidade conduz a um aumento do número de pessoas vítimas de 

doenças crónicas. Numa sociedade como a nossa, em que a medicina se centra 

sobretudo no modelo curativo, o objetivo é o combate da doença e a não cura é 

entendida como uma derrota, afastando assim a ideia da morte (Nunes et al, 2007). 

 

A comunicação assume um papel essencial na transição dos cuidados curativos para os 

cuidados paliativos. A empatia, o cuidado e a delicadeza são extremamente importantes 

aquando do anúncio deste processo de transição quer para o doente, quer para a sua 

família e deverá ser assegurado que a pessoa doente não vai ser abandonada, mas vai 
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sim receber cuidados médicos, em que o objetivo é o seu bem-estar, o alívio das dores e 

do sofrimento, o conforto e o apoio espiritual. Assim, a comunicação poderá ajudar o 

doente a conhecer e a compreender a sua doença, a aceitar a sua incurabilidade, sem 

perder a esperança de viver da melhor forma possível os seus últimos dias de vida 

(Nunes et al, 2007). 

 

Assim, e tendo por base a definição de cuidados paliativos da OMS (2002), uma boa 

prática de cuidados paliativos, não se pode limitar ao controlo dos sintomas, descurando 

o sofrimento psicológico e espiritual da pessoa. A comunicação tem um papel crucial, 

pois toda a informação que os doentes e seus familiares recebem sobre a evolução da 

sua doença, permite uma melhor adaptação à doença e ajuda-os a lidar com esta (Nunes 

e tal, 2007). 

 

Os profissionais de saúde devem ser capazes de manter um diálogo esclarecedor com o 

doente e sua família, utilizando linguagem adequada, de forma a garantir apoio 

empático, troca de informações e um envolvimento na tomada de decisões (Sahler, 

2000). As características mais desejáveis de um cuidador são: honestidade, rigor clínico, 

compaixão e disponibilidade (Contro, 2002). Segundo alguns estudos efetuados, 

palavras como “retirar”, inútil”, “interromper” e “fim” são especialmente prejudiciais 

quando são as únicas recordadas, e podem conduzir a uma sensação de abandono. 

 

Aquando da comunicação das más notícias, os profissionais de saúde veem-se 

confrontados com algumas dificuldades, que poderão prender-se com a falta de 

formação a este nível, dificuldade em lidar com as suas próprias emoções e o 

sentimento de fracasso. Por outro lado, poderá também haver um conflito entre o 

respeito pela autonomia do doente e a sua não-maleficência, com o objetivo de o 

proteger de uma notícia nefasta. Qualquer posição assumida pelo profissional de saúde 

será válida, desde que tenha como finalidade o melhor interesse da pessoa doente, no 

entanto surgirá a dificuldade de compreender o que será melhor para esta pessoa.  

 

A revelação de informações relativas a uma doença terminal, sofre variações de acordo 

com a cultura em que se encontra inserida. No nosso país reina a atitude paternalista, 
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pelo que nem sempre a informação é comunicada ao doente, dado os médicos 

considerarem que existem informações que poderão ser prejudiciais para o doente, 

tendo por base a tradição do privilégio terapêutico. No entanto, com tal atitude não 

potenciam o conhecimento sobre a sua realidade, o que lhes permitiria efetuar algumas 

escolhas de caráter pessoal. Assim, a relação médico-doente tem por base o paradigma 

tradicional, em que é evidente a assimetria de papeis, havendo uma depreciação do 

respeito pela autonomia da pessoa em função de uma visão mais paternalista, em que o 

profissional de saúde é que decide em função daquilo que considera ser o melhor 

interesse do doente. Contudo, o paradigma clássico da relação médico-doente ao longo 

das últimas décadas tem vindo a ser substituído por outro, que tem por base o 

reconhecimento que o ato médico é uma relação entre pessoas, da qual faz parte o 

doente, que apesar de se encontrar numa situação vulnerável tem direitos individuais, 

nomeadamente o direito à autodeterminação e o direito à liberdade. Há assim, o 

reconhecimento que o doente não é um sujeito passivo de um ato médico, tornando-se 

um colaborador ativo do profissional de saúde, pelo que as decisões deverão ser 

tomadas em conjunto, dado que o doente é um centro autónomo de decisão. Contudo, 

tal não será possível se não for facultada à pessoa doente toda a informação sobre a sua 

doença, única forma de promover a sua participação nas decisões terapêuticas de uma 

forma livre e esclarecida (Nunes et al, 2007). 

 

Comunicar é diferente de informar, pois a comunicação tem por base transações e 

baseia-se num sistema de trocas efetivas, em que existe a possibilidade de avaliar o 

choque do seu efeito sobre os seus participantes. 

 

A ausência de informação pode conduzir a maiores danos psicológicos, dado existir um 

espaço para suposições acerca do estado clínico, o que conduzirá a estados de medo, 

ansiedade, desamparo e desesperança. Contudo, a informação ambígua ou inexistente 

pode ter benefícios a curto prazo, mas pode prolongar a adaptação psicológica 

necessária, rejeitando a possibilidade do doente e sua família se prepararem, 

reorganizarem e adaptarem, diminuindo o sofrimento associado ao fim da própria 

existência. Assim, poderá iniciar-se o processo de luto, promovendo uma melhor 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           102 
 

aceitação do problema e permitindo a possibilidade da pessoa viver os seus últimos dias 

de uma forma tranquila, tendo por base os seus desejos e vontades. 

 

O momento da comunicação do fim do tratamento curativo e a transição para os 

cuidados paliativos é um momento decisivo para os doentes. O que é dito e a forma 

como é dito ao doente vai ser preponderante para o seu bem-estar, pois vai determinar o 

processo pelo qual o doente lida com a informação e se adapta à sua nova situação. As 

palavras têm um peso e um impacto sobre a pessoa consoante o significado que lhe é 

atribuído. 

 

Elizabeth Kubler-Ross (1998) descreveu um “processo de morrer” composto por 5 fases 

pelas quais os doentes terminais passam relativamente à forma de encarar a própria 

morte, sendo elas: a negação/choque, raiva, negociação, depressão e aceitação. Trata-se 

de um processo de ajustamento emocional doloroso, no entanto o doente não passa 

necessariamente por todas estas fases, nem necessariamente por esta ordem, o que 

também acontece com os seus familiares, amigos e pessoas que o rodeiam, embora com 

menos intensidade. 

 

A comunicação sincera sobre o diagnóstico e prognóstico é um imperativo ético (Nunes 

et al, 2007). 

 

3.3.2 A Criança Doente 

 

As crianças têm o seu jeito próprio de expressar o seu conhecimento e as suas emoções 

sobre a morte. Independentemente do seu nível cognitivo, a resposta emocional da 

criança perante a morte é forte e deve ser tida em consideração, assim como a perceção 

da fase terminal da vida, suas fantasias e questionamentos a respeito da morte, precisam 

de ser reconhecidos e discutidos para que ela tenha confiança e segurança. Proporcionar 

um meio ambiente aberto para que ela expresse as suas angústias e preocupações é 

fundamental para o seu próprio bem-estar e da sua família. 
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Uma das questões mais difíceis para os pais é se deverão abordar o tema da morte com 

o seu filho. Segundo um estudo efetuado por Kreicbergs e col. (2004), nenhum dos pais 

que falou com o seu filho sobre a morte se arrependeu. Contudo, aproximadamente um 

terço dos pais que não falaram lamentaram posteriormente não o ter feito. 

 

Os profissionais de saúde, deverão assegurar o reconhecimento do risco de morte 

iminente da criança, no sentido de poder dar resposta às suas vontades (American 

Academy of Pediatrics, 2000). As crianças devem ser incentivadas a falar sobre os 

sentimentos no que diz respeito à doença como: raiva, tristeza, medo, isolamento ou 

culpa, assim como as famílias também deverão ser encorajadas a falar abertamente 

sobre os seus sentimentos. Quando se fala sobre a morte com a criança devem-se ter em 

consideração alguns fatores, como: a experiência da doença, o nível de desenvolvimento 

da criança, a compreensão da criança, a experiência prévia com a morte, as crenças 

religiosas e culturais da família, os padrões de lidar com a dor e tristeza, e as 

circunstâncias da morte esperada (American Academy of Pediatrics, 2000). Contudo, é 

difícil determinar o momento certo para iniciar a conversa sobre este tema com a 

criança. 

 

Johnston e col. (2008) no seu estudo, constataram que a discussão sobre o tema surge  

normalmente quando há uma recorrência da doença ou falência resultante dos 

tratamentos. Este tema pode ser abordado com a criança de diferentes formas, como: 

verbal, jogos, dramatizações, arte, desenhos, trabalhos escolares ou narrativa de 

histórias (Goldman, 1998). 

 

Por outro lado, a equipa deve possuir conhecimentos e competências fulcrais ao 

desenvolvimento da criança e do seu sistema familiar, em virtude da experiência da 

doença surgir aquando do crescimento e desenvolvimento da criança. O encontrar a 

criança no seu próprio nível de desenvolvimento permite estimula-la a expressar os seus 

desejos, sonhos, medos e esperanças. A concretização de um desejo pode conduzir ao 

alívio do sofrimento e dor da criança, assim como da sua família, ao abrir portas para a 

sensação de um novo futuro. 
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Diferentes assuntos potencialmente causadores de distress, a nível físico, emocional, 

psicossocial e espiritual, devem ser abordados e a criança deve participar nesta 

abordagem, tendo por base as suas capacidades de desenvolvimento. 

Independentemente do prognóstico, a criança deve ser informada sobre o 

desenvolvimento da sua doença, dos benefícios e riscos das opções de tratamentos 

efetuados e a sua opinião deve ser solicitada e deverão ser cumpridas as suas 

preferências. O doente no fim da vida encontra-se mais vulnerável e o estabelecimento 

da aliança terapêutica é fulcral (Barbosa, 2006). As decisões do doente e sua família 

sempre que possível, devem ser sempre respeitadas mesmo que estas reflitam crenças e 

valores diferentes dos da equipa multidisciplinar. Contudo, sempre que as decisões as 

decisões não estão em concordância com a compreensão da doença, assim como com os 

objetivos do tratamento, ou quando os doentes e seus familiares não entendem os 

resultados das suas decisões, devem ser discutidas outras opções de tratamento.  

 

Segundo o estudo de Beale e col. (2005), os doentes preferem ser informados sobre a 

sua doença, dado que a incerteza sobre o futuro conduz a uma sensação de perda de 

controlo. Apesar de nem todas as crianças desejarem falar sobre a morte, quando tomam 

consciência das limitações do seu futuro desenvolvem mecanismos de adaptação à sua 

realidade específica, mudando as suas atenções para um futuro mais imediato. 

 

Os profissionais de saúde devem ser capazes lidar com as emoções dos pais, que em 

muitas circunstâncias selecionam as informações transmitidas pela equipa, de forma a 

reforçar as suas ideias (Sahler, 2000). Vários estudos efetuados, avaliaram a qualidade 

da prestação de cuidados paliativos no que se refere à comunicação, os quais revelaram 

que os pais dão maior importância: a receber informação honesta e completa (Hinds, 

2005), a ter acesso rápido à equipa (Meyer, 2006), e à relação de cuidado contínuo e 

expressão de emoções (Hinds, 2005). Ao longo dos estudos (Mack, 2005; Contro, 2002; 

Hinds, 2005; Solomon, 2005), os pais identificaram os seguintes elementos-chave no 

processo de comunicação: construção de habilidades de relacionamento, partilha de 

informação atendendo às emoções, e um nível adequado de comunicação com os pais e 

as crianças. 
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Segundo Hsiao e col.(2007), as características consideradas mais prejudiciais para a 

comunicação são: ter atitudes desrespeitosas e arrogantes, não estabelecer uma relação 

com a família, comunicar más notícias de forma insensível, ocultar informação dos pais 

e perder a sua confiança e alterar um ciclo de tratamento sem preparar o doente e a 

família. A capacidade dos profissionais de saúde comunicarem de forma adequada deve 

ser aprendida no processo de educação e no decorrer de práticas específicas (Sahler, 

2000).  

 

É fundamental assegurar à criança que ela não será abandonada em momento algum 

pela equipa de saúde e pelos pais. 

 

Infelizmente, uma série de mitos em relação ao luto infantil ainda persiste, de modo que 

não é dada a oportunidade para a criança falar sobre a sua própria morte e vivenciar esse 

luto. 

 

3.4 Acompanhamento no Fim de Vida 

 

O morrer surge como consequência natural do viver de todas as pessoas, seres finitos e 

mortais. 

 

A morte é um processo que tanto pode ocorrer rapidamente, como pode tornar-se mais 

ou menos longo e arrastado. 

 

A morte por vezes surge de forma tão súbita que a própria pessoa não se terá chegado a 

consciencializar da sua aproximação. Por outro lado, a morte anunciada, prenuncia um 

lento processo de morte, o qual pode decorrer num período de tempo variável. No caso 

de uma doença prolongada, em que a morte é esperada, as pessoas vivem um período 

difícil das suas existências que corresponde à fase terminal da vida. São as situações em 

que a fase terminal se prolonga por um longo período de tempo, que causam maior 

preocupação e são acompanhadas de maior sofrimento. São também as situações que 

suscitam maiores dilemas éticos relacionados com o viver e o morrer, o sofrer e o não 
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sofrer, o tratar e o não tratar. Assim, quanto maior for o tempo do processo da morte, 

mais complexa se torna toda a decisão com ela relacionada. No caso de uma doença 

súbita e fulminante as alternativas de ação são escassas e a decisão é imediata. Por outro 

lado, no caso de uma doença prolongada, há que ponderar bem todas as ações possíveis 

e muitas das vezes é difícil optar pela atitude mais correta.  

 

Segundo o Parecer Sobre Aspetos Éticos dos Cuidados de Saúde Relacionados com o 

Final da Vida: “Quando não há esperança razoável de cura e as melhorias presumidas 

dependem de pesados sacrifícios físicos, impostos à pessoa doente pelos tratamentos a 

efetuar, são as regras da medicina de acompanhamento que devem prevalecer. O 

objetivo primordial desta forma de cuidado médico é de conseguir para a pessoa doente, 

em fase de incurabilidade, o maior conforto e bem-estar, tanto físico como psíquico e 

afetivo… As decisões médicas tomadas no âmbito da medicina de acompanhamento 

têm um suporte científico, mas têm, principalmente, uma muito significativa estrutura 

ética.” 

 

3.4.1 Fase Terminal: Definição e Critérios de Diagnóstico 

 

Os progressos a nível científico e social que se desenvolveram ao longo dos últimos 

anos têm conduzido a um aumento da longevidade originando outro fenómeno, o 

aparecimento das doenças crónicas não transmissíveis, pelo que a morte passa a 

acontecer no final de uma doença crónica, avançada e incurável, e não em consequência 

de uma doença aguda (Lynn, 2000). Assim, é cada vez maior o número de pessoas que 

numa fase da sua vida necessita de cuidados paliativos (Davies et al., 2004). 

 

Do ponto de vista ético, todos os doentes com as mesmas necessidades em cuidados 

deveriam ter direito a cuidados paliativos, contudo na área da pediatria, há carência 

deste tipo de cuidados. 

 

Segundo a Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), referenciada por 

Sancho (1998), existem cinco critérios para considerar doença terminal: presença de 
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doença avançada; ineficácia comprovada dos tratamentos; presença de numerosos 

problemas ou sintomas intensos; grande impacto emocional em doente, família e 

equipa; e prognóstico de vida inferior a seis meses. 

 

Contudo, os cuidados paliativos não se destinam unicamente a doentes em fase 

terminal, pois doentes que necessitem de necessidades tão específicas, poderão 

beneficiar deste tipo de cuidados, em fases mais precoces da doença crónica (Mueller, 

2004). 

 

A partir do momento em que uma pessoa recebe a notícia de que é portadora de uma 

doença incurável, tende a viver intensamente ligada à ideia de morte iminente e muitas 

das vezes a sua vida passa a ser organizada em função da sua doença.  

 

Ao longo do curso da doença, a pessoa experimenta períodos de alterações extremas, 

que podem ser de uma melhoria da sintomatologia, alternando com períodos de 

exacerbação dos sintomas e progressão da doença. À medida que a doença vai 

evoluindo os períodos de agudização aumentam em intensidade e duração, e as crises 

são cada vez mais difíceis de suportar pela pessoa doente e de serem controladas pela 

ciência médica. As limitações físicas vão-se acentuando, há uma diminuição do apetite, 

surgem as náuseas, o emagrecimento e a dor vai aumentando de intensidade. Os 

tratamentos tidos como adequados começam a fracassar e as opções alternativas vão-se 

restringindo.  

 

A expressão “doente em fase terminal” aplica-se a todas as pessoas com uma doença 

crónica e/ou incurável e que se encontram numa fase irreversível e de agravamento de 

sintomas, indícios da proximidade da morte. 

 

3.4.2 Situação Específica do Doente em Fase Terminal 

 

O aparecimento e consequente evolução de uma doença incurável fazem sentir a morte 

como algo concreto e iminente, o que suscita sentimentos e emoções muito fortes. As 
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emoções sucedem-se e surgem sentimentos de perda, medo, ansiedade e incerteza, o que 

leva a que a situação do doente em fase terminal seja única e singular. Por tal motivo, a 

prestação dos cuidados deve ir de encontro com as necessidades físicas, psicológicas, 

sociais e espirituais do doente. As necessidades do doente em fase terminal são tão 

singulares quanto a pessoa doente. 

 

3.4.3 Sofrimento e Dor 

 

A dor e o sofrimento são inerentes à condição humana, dado que de uma forma ou 

outra, aparecem no percurso da vida de qualquer pessoa, em consequência da nossa 

fragilidade como seres biológicos e da nossa sensibilidade enquanto seres psicológicos. 

 

A dor é uma sensação física desagradável, por norma localizável e normalmente em 

consequência de uma lesão orgânica ou de uma alteração funcional. O sofrimento por 

sua vez, é um sentimento generalizado, que surge regra geral associado com fatores que 

têm um impacto desagradável sobre a nossa psique. O sofrimento pode ser definido 

como um estado de distress que surge quando a integridade de uma pessoa é ameaçada 

ou destruída. O termo “dor” é regra geral utilizado como sensação física, enquanto que 

o “sofrimento” é visto como de natureza psicológica (Pacheco, 2004). 

 

A dor “física” na maioria das vezes é considerada como um mecanismo de defesa e 

como sinal de alerta, dado que o seu aparecimento nos pode ajudar a evitar agressões ou 

lesões mais graves. A dor sentida não é um simples fluxo sensorial, mas sim uma 

perceção que depende de uma multiplicidade de fatores, sendo um fenómeno complexo 

(Pacheco, 2004). 

 

A intensidade do sofrimento deve ser quantificada de acordo com o próprio doente 

(valores, crenças e vivências), dado o sofrimento ser uma experiência subjetiva, 

complexa e única para cada ser humano. Uma variedade de sentimentos pode associar-

se ao conceito de sofrimento, como: impotência, futilidade, perda de sentido, desilusão, 

remorso, medo de morte e disrupção da identidade pessoal. 
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Alguns aspetos são apontados por Barbosa, A. e Neto, I. (2006), numa tentativa de 

sistematizar as vertentes que o sofrimento pode englobar: a) perda de autonomia e 

dependência de terceiros; b) sintomas mal controlados; c) alterações da imagem 

corporal; d) perda do sentido de vida; e) perda de dignidade; f) alterações nas relações 

interpessoais; g) modificação de expectativas e planos para o futuro; h) medo do 

abandono. 

 

Múltiplos obstáculos são apontados como bloqueadores do caminho para o alívio da dor 

nas crianças, tal como referem Grégoire e tal (2006): o não reconhecimento ou negação 

da sua presença; o não reconhecimento da natureza global da dor, inclusive aspetos 

psicológicos, sociais e culturais; o receio de lesão ou efeitos colaterais; o receio de 

dependência ou abuso; o receio de usos desviados para além do uso médico; a 

inexistência de auxílio por especialistas em dor; a exclusão de medidas não 

farmacológicas; a negação por parte dos pais de que a dor constitui um sinal de 

deterioração; a impressão dos pais que a dor deve ser intratável uma vez que, caso 

contrário, seriam abordados pela equipa médica. 

 

A dor é geralmente acompanhada de sofrimento. Na prática, é muito difícil ou quase 

impossível separar dor e sofrimento: a dor pode ser geradora de sofrimento e este por 

sua vez, pode levar ao aparecimento de dor, dado que é impossível separar a dimensão 

física da psicológica. No entanto, pode existir dor sem sofrimento, como o caso de uma 

mãe que dá à luz o seu filho, assim como pode existir sofrimento sem dor, como 

acontece quando nos morre uma familiar. 

 

A dor é o sintoma mais frequente no doente em fase terminal, que normalmente 

manifesta-se de uma forma muito intensa, de caráter persistente e acompanhada de um 

grande sofrimento. Torna-se, assim, o centro da atenção do doente, absorvendo toda a 

sua energia e lembrando-lhe constantemente a existência de uma doença fatal. A dor 

interfere com todas as modalidades de ser da pessoa, dificultando a relação consigo 

mesma, com os outros e com a realidade circundante. 

A dor vai para além do físico e do psíquico abrangendo toda a pessoa e transformando-

se muitas vezes num profundo sofrimento. É uma dor total, que envolve não só a 
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multiplicidade de fatores que influenciam a dor, mas também as repercussões pessoais, 

familiares e sociais que a dor implica em toda a vida da pessoa e o consequente 

sofrimento que daí advém, tal como refere Cicely Saunders (1999). 

 

3.4.4 Cuidados de Enfermagem da Família e da Criança no Final da Vida 

 

Na fase final da sua vida quer a criança, quer a sua família experimentam receios como: 

o medo da dor e do sofrimento, o medo de morrer sozinho, o medo de não estar presente 

no momento da partida da criança, e o medo da morte. Os enfermeiros têm aqui um 

papel primordial em ajudar as famílias a diminuir os seus medos prestando atenção às 

necessidades da criança e sua família. 

 

A dor sem alívio numa criança em estado terminal, pode desencadear efeitos muito 

severos sobre a sua qualidade de vida e da sua família. Os pais ao verem o seu filho com 

uma dor insuportável, desenvolvem um sentimento de desamparo e uma sensação de 

que é necessário estar presente e atento para conseguir a terapêutica eficaz contra a dor. 

Os enfermeiros podem aliviar o medo da dor e sofrimento, com intervenções 

direcionadas para o tratamento da dor e dos sintomas associados na fase terminal das 

crianças. 

 

O controlo da dor em crianças em estadios terminais da doença, deveriam ser uma 

prioridade, no entanto o que se tem verificado através de diversos estudos, é que as 

crianças continuam a não receber a dose de terapêutica adequada para o controlo da dor. 

(Wolfe et al, 2010) Praticamente todas as crianças experimentam algum tipo de dor na 

fase final da sua doença. Atualmente, o padrão para o tratamento da dor nas crianças 

baseia-se na escala analgésica da OMS (1996). Esta escala tem como objetivo promover 

a adaptação das intervenções analgésicas para o nível de dor transmitida pela criança. 

Para tal, a dor da criança deve ser regularmente avaliada e os medicamentos adaptados 

segundo a sua necessidade. As técnicas de distração, relaxamento e imaginação 

orientada devem ser associadas com a terapêutica para que a criança e família 

disponham de estratégias para controlar a dor. 
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Do controlo da dor devem fazer parte: a monitorização regular, a administração de 

analgésicos adequados em intervalos regulares, a administração de fármacos adjuvantes 

para controlo da sintomatologia e de efeitos laterais e intervenções não-farmacológicas 

capazes de modificar fatores situacionais que podem exacerbar a dor e o sofrimento. 

 

A avaliação exaustiva da dor (causas, intensidade e impacto na qualidade de vida) é 

imperiosa, de forma a desenvolver uma estratégia terapêutica apropriada (Barbosa, 

2006). Em virtude da dor ser uma experiência física e emocional, a dor não controlada 

conduz à ansiedade e depressão, que por sua vez podem exacerbar a dor, pelo que não é 

possível tratar a dor sem ter em atenção outros aspetos do sofrimento e sem apoio 

psicossocial. 

 

De acordo com as diferentes idades e níveis de desenvolvimento da criança, existem 

ferramentas que permitem uma avaliação da dor, como: gráficos corporais, escalas 

faciais, escalas numéricas, diários, ferramentas coloridas, escalas analógicas visuais, 

observação comportamental (Goldman, 1998).  

 

Os fatores cognitivos (perceção, controlo, expectativas, relevância e estratégias de 

controlo da dor), comportamentais (resistência física, atividades físicas e sociais) e 

emocionais (ansiedade, medo, frustração, raiva, depressão, culpa e isolamento), devem 

ser tidos em consideração no plano de tratamento juntamente com o tratamento 

farmacológico, pois são modificadores da resposta à dor. 

 

Para além da dor, as crianças experienciam diferentes sintomas ao longo da evolução 

terminal da sua doença, em consequência do seu processo patológico ou como efeito 

colateral da medicação administrada para controlo da dor e de outros sintomas como: a 

fadiga, as náuseas, os vómitos, a constipação, a anorexia, a dispneia, a congestão, as 

convulsões, a ansiedade, a depressão, a inquietude, a agitação e a confusão. (Wolfe et al, 

2010) Cada um destes sintomas deve ser tratado com terapêutica adequada, assim como 

com outro tipo de intervenções tais como, reposicionamento, relaxamento, massagem e 

outro tipo de medidas para manter a qualidade de vida e bem-estar da criança.  
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Ocasionalmente, as crianças necessitam de doses de opióides elevadas para controlar a 

dor, pelo que se há uma utilização prolongada deste tipo de terapêutica e a criança 

torna-se tolerante ao medicamento, sendo necessário administrar mais medicamentos 

para manter o mesmo nível de alívio da dor. Muitas das vezes os enfermeiros 

preocupam-se com a possibilidade da administração de doses de opióides acima dos 

níveis habituais, o que pode acelerar a morte da criança. Segundo o princípio do duplo 

efeito eticamente é possível o uso de intervenções para o alívio da dor e sofrimento, 

apesar de tal ato poder acelerar a morte da criança. (Rousseau, 2001) No entanto, em 

situações em que a criança está gravemente doente e com dor intensa, a utilização de 

altas doses de opióides e sedativos para controlar a dor encontra-se fundamentado 

quando não existem outras opções de tratamento possíveis capazes de aliviar a dor e 

com menor risco de morte iminente.  

 

3.4.5 O Enfermeiro na Doença Terminal 

 

No cuidado de pessoas em situação terminal, o enfermeiro terá de tomar decisões, que 

segundo alguns autores, passam pelas seguintes fases no processo que conduz a uma 

decisão. Em primeiro lugar é necessário reconhecer e definir o problema em causa; 

depois é imperioso reunir a informação relevante selecionando-a de toda a informação 

possível sobre o problema; a seguir devem; ser criadas as soluções possíveis; por fim, 

devem ser avaliadas as soluções em relação ao problema concreto (Pacheco, 2004). 

 

O uso deste tipo de metodologia permitirá ao enfermeiro tomar decisões mais concretas 

e mais aceitáveis pelo doente terminal, sua família e pela sociedade. Cada decisão é 

tomada tendo em conta o caso concreto do doente terminal e nunca são tomadas 

decisões esteriotipadas e iguais. Só a experiência do enfermeiro e o uso de uma 

metodologia adequada irão permitir a tomada de decisões bem adaptadas, a cada 

situação. 
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Um doente em estado terminal, é um doente que segundo critérios clínicos e 

laboratoriais, tem uma doença que o conduzirá inexoravelmente à morte, num curto 

espaço de tempo, independentemente dos tratamentos que lhe sejam aplicados. 

 

A afirmação de que um doente está em estado terminal, deve ser feita pelos médicos que 

têm intervenção no diagnóstico e no tratamento, e o enfermeiro que conhece o doente e 

dele cuida, deve fazer parte do grupo que irá formular o diagnóstico de fase terminal 

para aquele doente. No entanto, é muito raro o estabelecimento deste diagnóstico de 

forma objetiva, preferindo-se a obstinação terapêutica, com a manutenção de 

tratamentos inúteis até ao momento da morte. Como justificação deste tipo de atitudes, 

referem o argumento de que não querem ver-se acusados pelos familiares do doente de 

terem exercido eutanásia ao cessarem as intervenções terapêuticas. Tal argumento é 

falso, e o que é realmente condenável e os familiares deviam estar alerta para tal, é a 

atitude médica que configura a prática de distanásia (Pacheco, 2004). 

 

Dado o risco da prática de distanásia e eutanásia, surge a Carta dos Direitos do Doentes 

Terminais, que apesar de não ser reconhecida por uma organização internacional, tem 

enorme interesse. Assim, se destaca alguns dos direitos nela consagrados: 

 

• 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 

caráter, personalidade, passado, cultura, hábitos, valores e convicções que devem ser 

respeitados; 

• Expressar os seus sentimentos e emoções relacionados 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; 

• Manter um sentimento de esperança e ser cuidado por pessoas capazes de ajudar a 

alimentá-la; 

• Manter e expressar a sua fé, com oportunidade de discutir e partilhar convicções; 
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• Ser cuidado por pessoas competentes e sensíveis, que compreendem as suas 

necessidades e prestem cuidados correspondentes, tecnicamente e com sensibilidade 

humana, mesmo que a cura não seja possível; 

• Não sofrer indevidamente, com o alívio da dor e de outra sintomatologia, a 

prestação de cuidados proporcionados em relação aos resultados esperados, e também 

todo o apoio psicológico que possa ajudar a diminuir o sofrimento. 

 

O cuidar é o objetivo primordial do exercício da enfermagem e exige proximidade, 

permanência, competência técnica e assunção pessoal de virtudes.  

 

Todo este rol de obstáculos à prática verdadeiramente humana da prestação de cuidados 

de saúde tem contribuído para a sua desumanização. 

 

 Os cuidados a prestar ao doente em fase terminal, quando a cura já não é mais possível, 

consistem sobretudo no seu acompanhamento e conforto ao longo de todo o período de 

aproximação iminente da morte e pretendem sobretudo aliviá-lo da dor e do sofrimento, 

proporcionando o máximo de bem estar durante a vida que lhe resta viver. 

 

É assim imperioso, uma mudança de mentalidades dos profissionais de saúde no sentido 

de reconhecerem que o objetivo dos cuidados de saúde nem sempre pode ser o de curar. 

Contudo, os profissionais de saúde estão muito mais preparados e motivados para 

enfrentar a doença, tratar a sua causa e tentar evitar a morte do que para prestar 

cuidados ao doente em fim de vida. Assim, muitas das vezes o “tratar” sobrepõe-se ao 

verdadeiro “cuidar” e as atenções incidem sobre a doença e esquecem a pessoa e o seu 

sofrimento. 

 

Perante um doente em fase terminal, a atitude dos profissionais de saúde é a de 

abandonarem os cuidados dado que consideram que mais nada há a fazer pelo doente ou 

utilizarem todos os recursos de que dispõem, no sentido de combater a causa do mal, 

mesmo quando se reconhece o caráter incurável da doença. 
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Com efeito, são conhecidos os abusos que se cometem muitas vezes em nome da 

ciência e do progresso ao se recorrer a um vasto número de meios de diagnóstico e 

tratamento com o objetivo de prolongar ao máximo o tempo de vida do doente, o 

chamado “encarniçamento” ou “obstinação terapêutica”. 

 

 3.5 Morte e o Processo de Luto 

 

Hipócrates na Grécia (460-345 a.C.) aconselhou os médicos a não esgotarem a sua arte 

junto dos moribundos e não tentarem vencer um mal incurável (Colégio de Cuidados de 

Enfermagem, 1999). 

 

Na Idade Média (séculos X a XIV) o recurso a um médico era um luxo que só algumas 

pessoas poderiam ter. A agonia e a morte ultrapassam os médicos e as famílias são 

ajudadas por religiosos e é implantada a medicina popular (Colégio de Cuidados de 

Enfermagem, 1999). 

 

No século XVIII, a medicina procura reinvestir no campo da morte e a partir do século 

XIX, os médicos acompanham cada vez mais os doentes em fase agónica (Colégio de 

Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

O desenvolvimento da medicina científica faz retroceder o impulso humanista do século 

XIX e na primeira metade do século XX surgem novas descobertas terapêuticas que 

fazem da morte e da doença os dois inimigos da medicina moderna. Agora é sim a hora 

de prolongar vida e não de acompanhar os moribundos, o que conduz a um 

encarniçamento terapêutico e de medicalização do morrer (Colégio de Cuidados de 

Enfermagem, 1999). 
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3.5.1 O Processo de Morte 

 

Durante muitos anos a morte foi vivida como um momento que faz parte do processo de 

vida, o que era favorecido pelas condições sócio-culturais. 

 

No Ocidente, podem identificar-se várias etapas da relação do homem com a morte. 

Inicialmente, na primeira Idade Média, a morte era “domesticada”, em que os sinais e 

sintomas do organismo avisavam as pessoas, que se despediam e esperavam 

pacificamente pelo momento da morte. Aceitava-se a morte, dado não existir 

conhecimento técnico e científico sobre a sua natureza. Todo este processo de morrer é 

vivido pela pessoa doente, mas também pelos seus familiares e amigos. A morte é em 

casa, no seu leito (Pacheco, 2004). 

 

A vida era o lugar da morte e esse pensamento estava presente no espírito do homem. 

 

Na segunda Idade Média, atenuam-se os laços sociais e emerge o conceito do indivíduo 

e a sublimação da sua própria morte, juntamente com o dramatismo do julgamento final. 

Surge o medo, velam-se os corpos, quebrando a harmonia até então existente com a 

morte e com o processo de morrer (Pacheco, 2004). 

 

No Renascimento, o medo da morte ainda se acentua mais, conduzindo a pessoa a tentar 

fugir à morte. Começam-se a efetuar investigações em cadáveres e a morte é afastada da 

sociedade (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

Com o período Romântico assiste-se à exaltação da morte do outro muito querido e 

amado, há uma vivência extrema do luto, os cemitérios são muito ornamentados e a 

relação com a morte é pouco natural (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999.) 

 

Atualmente, com o aparecimento de novas descobertas, nomeadamente os avanços 

técnico-científicos, que permitiram um aumento da esperança média de vida, da 

morbilidade e das doenças crónicas existentes; as profundas alterações das sociedades, 
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tais como a alteração das famílias, que passaram de alargadas para nucleares, a 

migração das populações para os grandes centros urbanos; o acréscimo do investimento 

na investigação em grandes centros tecnológicos; a diminuição da implementação e 

acompanhamento nos cuidados continuados, na comunidade, nos domicílios; todas estas 

mudanças sócio-culturais e técnicas tiveram influência direta na desumanização do 

processo de morte a que assistimos nos dias de hoje. Atualmente, a morte é invertida e 

interdita (Pacheco, 2004). 

 

A morte foi afastada dos nossos lares, passando a ser vivida numa cama isolada do 

hospital, longe da família, provocando um afastamento daquele que morre, pois aquele 

que parte lembra-nos a nossa própria morte. A morte é a derrota da vida. 

 

Atualmente a morte é escondida, como se fosse absurda ou vergonhosa, esquecendo que 

da arte de morrer depende a arte de viver. 

 

É necessário mudar a mentalidade atual sobre a morte, dado que a preocupação com o 

indivíduo como pessoa, portador de direitos, deve superar o medo em relação à morte, 

que se vive nos dias de hoje. A morte deveria ser integrada no processo de vida, 

assegurando as condições ideais para a morte, que poderia ser no seio da sua família, na 

sua casa ou numa instituição, de acordo com o seu desejo, a sua autodeterminação. 

 

Não se pode falar de morte humanizada, sem fazer referência aos cuidados paliativos. 

Os cuidados paliativos são cuidados ativos totais dos doentes e de suas famílias, 

efetuados por uma equipa multidisciplinar no momento em que a doença já não 

responde ao tratamento curativo e a sua expectativa de vida é relativamente curta, dando 

resposta às necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais. 

 

3.5.2 Luto e Sofrimento 

 

Com a morte da criança não termina a crise da perda. Infelizmente, a morte da criança 

marca o fim do contacto da família com os profissionais de saúde envolvidos no 
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tratamento da criança, pelo que muitas destas famílias nunca recebem o apoio e 

orientação que poderiam ajudá-las a superar a perda do seu ente querido.  

 

A família, sempre que tal seja possível deve estar presente nos últimos momentos, o que 

será benéfico quer para o doente, por se sentir mais tranquilo por estar acompanhado de 

todos os que lhe são queridos e por não ter sido abandonado a morrer sozinho, quer para 

a família, que pelo facto de estar presente sente-se com a consciência mais tranquila e 

prevenir sentimentos futuros que possam dificultar a vivência do luto. Contudo, nem 

sempre a família está com a pessoa quando ela morre, pelo que neste caso a notícia da 

morte é um momento ainda mais difícil para a família, pelo que o profissional de saúde 

deve dá-la com compreensão humana pelo sofrimento dos familiares. 

 

Quando a morte é o final esperado de uma doença terminal, a criança e sua família 

experimentam as restrições comportamentais do luto antecipado, que se pode manifestar 

pela negação, raiva, depressão e outros sintomas psicológicos e somáticos 

(Hoekenberry, 2006). Quando a morte ocorre, uma dor aguda se instala, com sintomas 

psicológicos e somáticos que causam um sofrimento intenso. Uma orientação prévia por 

parte dos profissionais de saúde pode ajudar os membros da família em luto. Por outro 

lado, estes profissionais devem enfatizar que as reações de luto como escutar a voz da 

pessoa morta, sensação de distanciamento dos outros, procurar se assegurar de que tudo 

se fez pela criança morta são normais, necessárias e esperadas. Tais comportamentos 

significam que a família está a lidar com a dor aguda, que é algo necessário para uma 

resolução satisfatória da perda. Estas reações fazem parte de um processo de 

reestruturação de um papel significativo no seu ambiente social. 

 

Após a morte, inicia-se o processo do luto que se estende por um período de adaptação à 

perda e cuja resolução pode levar anos. O tempo decorrido desde a morte da criança não 

é obrigatoriamente um fator determinante na redução do luto para as famílias (Davies, 

2004). Uma orientação antecipatória relativamente ao processo de luto poderá ser 

benéfico para as famílias, pois poderão reconhecer a normalidade das suas experiências. 
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Alguns membros da família poderão experimentar um luto complicado com sintomas 

como pensamentos confusos, crises emocionais graves, nostalgia, sensação de solidão 

intensa, níveis de inadaptação com perda de interesse em atividades de âmbito pessoal, 

pelo que deverão ser encaminhadas para um especialista e aconselhadas. Vários fatores 

podem influenciar a reação da família à morte da pessoa, como: a natureza da relação 

mantida com a pessoa falecida, o tipo de morte; a história pessoal; os mecanismos 

individuais utilizados para fazer frente aos problemas, ou seja, a sua capacidade para 

enfrentar situações de crise; e os antecedentes étnicos e culturais da família (Pacheco, 

2004). 

 

Não se devem fazer tentativas de abreviar ou reprimir o luto dos familiares, o que 

poderia comprometer o processo de recuperação, mas deve-se sim, dar tempo à família 

para sofrer, para recordar, para expressar abertamente os seus sentimentos e 

preocupações e para começar a planear o futuro. Assim, é crucial recuperar o sentido da 

naturalidade da morte, voltando a encará-la como um processo inerente à natureza 

humana e deixar de a pensar como um acontecimento que poderia ser evitado. Só 

quando renascer no homem, de hoje a ideia de que lhe será sempre impossível dominar 

a natureza, apesar de todos os avanços da ciência e do aperfeiçoamento tecnológico, ele 

será capaz de deixar que a morte siga o seu curso natural. 

 

A morte de uma criança pode também alterar a relação conjugal de seus pais, pois dado 

as reações maternas e paternas frequentemente serem diferentes relativamente ao 

sofrimento sentido pelo casal, podem dificultar a comunicação e o apoio mútuo, 

conduzindo a um desgaste do casamento (Hoekenberry, 2006). 

 

Por vezes os elementos da família podem necessitar de ajuda para enfrentar o luto. As 

mães particularmente sentem uma terrível solidão e muitas das vezes a forma que 

encontram para enfrentar o luto é encontrando um papel substituto gratificante e 

satisfatório. Os enfermeiros podem ser muito úteis neste processo ao preparar a mãe 

para antecipar os sentimentos de vazio, solidão e fracasso, normais nestas situações; 

ajudar a mãe a reavaliar o seu papel como mãe e como esposa; estimulá-la a explorar 

outras atividades gratificantes onde utilize os seus interesses, talentos e qualificações; 
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dar apoio à medida que o seu papel se vai modificando (Hoekenberry, 2006). Os 

enfermeiros também deverão ter especial atenção relativamente aos irmãos e aos seus 

comportamentos indicativos das dificuldades que sentem em lidar com a dor, tais como 

a culpa persistente, padrões de hiperatividade com crises agressivas e destrutivas, 

cuidados compulsivos, ansiedade persistente, ligação excessiva com os pais, dificuldade 

em estabelecer novas relações, problemas na escola ou delinquência. Proporcionar aos 

pais uma orientação relativamente aos comportamentos que devem ser observados 

poderá ser útil. 

 

É essencial a comunicação com a família que vive o luto, no entanto frequentemente há 

um sentimento de não saber o que dizer ou como dizer palavras que confortem. A 

melhor abordagem é não fazer julgamentos das reações familiares ou oferecer concelhos 

ou racionalizações e concentrar-se nos sentimentos. A medida mais eficaz a tomar pelos 

enfermeiros, talvez seja apenas a de ouvir, pois nenhuma palavra vai aliviar a dor da 

família e tudo o que ela deseja é aceitação, compreensão e respeito pela sua dor. Um 

acompanhamento regular das famílias enlutadas poderá ser benéfico (Hoekenberry, 

2006). 

 

É fundamental que as famílias percebam que o luto é um processo muito demorado, 

silencioso e muitas vezes solitário. Muitas famílias nunca recebem orientação e apoio 

para ajudá-las a superar a perda. As famílias devem ser encaminhadas para grupos de 

autoajuda, programas de luto formal ou aconselhamento de luto. 

 

É também fundamental que os profissionais de saúde e sobretudo aqueles que trabalham 

com doentes em fase terminal, nunca se esquecessem da nossa condição humana e da 

nossa finitude, pois desta forma não se recorreria mais a meios desproporcionados que 

só prolongam o sofrimento do doente e não mais se colocaria a hipótese de pôr fim a 

uma vida. Utilizar-se-iam apenas procedimentos proporcionados a cada situação e ser-

se-ia capaz de passar a cuidar quando já não fosse possível tratar. 
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3.5.3 Reação dos Enfermeiros à Morte da Criança  

 

A morte de um doente é um dos momentos mais stressantes do processo de tratamento 

ou da enfermagem. Os sentimentos experimentados pelos enfermeiros perante uma 

doença fatal, são muito similares às respostas da família, onde se incluem a negação, a 

raiva, a depressão, a culpa e sentimentos ambivalentes. Manter uma boa saúde geral, 

desenvolver interesses bem delineados, usar técnicas de distanciamento, desenvolver e 

usar sistemas de apoio profissionais e pessoais, cultivar a capacidade de empatia, 

concentrar-se nos aspetos positivos do papel de promotor de saúde, basear as 

intervenções de enfermagem em teorias sólidas e em observações empíricas, podem ser 

estratégias que poderão ajudar os enfermeiros a manter a capacidade de trabalhar 

eficazmente. A participação em rituais de lembrança compartilhada ajuda os 

enfermeiros a lidar com o luto, assim como ir aos funerais pode ser uma forma de apoio 

quer para os enfermeiros, quer para a família em luto (Hoekenberry, 2006). 

 

3.6 Família e Sociedade 

 

Em pediatria a equipa de Enfermagem depara-se não só com a criança doente, mas 

também com a constante presença física da sua família, na sua maioria representada 

pelos pais. A família tem um papel mediador entre a criança e o mundo que a rodeia, 

uma vez que doente e internada, a criança vivencia uma situação de stress e crise 

patentes, e da mesma forma também para os pais esta situação origina angústia e 

insegurança. 

 

A criança apenas sabe viver a sua infância, pelo que ao adulto compete conhecê-la. É 

necessário separar o adulto do jovem ser, cujo estudo psicológico é essencialmente o 

das fases que vão fazer dele, não um homem em redução, mas sim um corpo em 

desenvolvimento (Bergeron, 1997). 
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A família é o meio de transmissão e aprofundamento de princípios éticos, sociais, 

espirituais, cívicos e educacionais, sendo por isso o verdadeiro fundamento da 

sociedade e o seu alicerce espiritual. A família é uma rede complexa de relações e 

emoções que não são possíveis de ser pensados e estruturados em indivíduos sozinhos. 

A estrutura familiar deve ser capaz de se adaptar quando as circunstâncias mudam, pois 

as crianças dependem dos seus pais (ou substitutos) quanto aos cuidados físicos, 

psicológicos, e à formação educacional e social. Quando a criança adoece, algumas 

destas funções podem ser assumidas por outras pessoas, como os enfermeiros. A família 

para enfrentar o internamento da criança necessita de um suporte que adquire após ter 

passado por experiências anteriores em situações semelhantes e que haja uma união 

objetiva entre todos os membros. A forma como a doença surge vai influenciar a 

maneira como a família reage à situação da criança. A hospitalização duma criança no 

contexto da família, significa falar numa separação, pois mesmo que esta separação não 

se verifique fisicamente em relação à figura maternal ou parental, ela ocorre em relação 

ao ambiente familiar, físico e afetivo. A presença de um dos pais, junto do seu filho 

hospitalizado, não é apenas uma questão de humanidade, mas também um princípio de 

saúde mental tão válido como os princípios de assepsia tão importantes para a saúde 

física (Morgan, 2004). 

 

3.6.1 A Família do Doente em Fase Terminal 

 

A família e os amigos têm uma importância fundamental na vida de qualquer pessoa, o 

que assume uma especial relevância no processo terminal de uma morte prevista. 

Assim, os profissionais de saúde devem ter bem presente que nunca deverão substituir a 

família naquilo que esta pode fazer uma vez que conhece muito melhor o doente como 

pessoa, assim como as suas preferências, interesses, preocupações e hábitos. As pessoas 

mais próximas e importantes para o doente poderão contribuir para que esta viva com o 

máximo de bem estar até ao momento da sua morte, proporcionando-lhe todo o apoio 

emocional que lhes for possível e acompanhando-o. É, pois, essencial envolver a 

família, enaltecendo a importância da sua presença junto do doente.  
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No entanto, para a família viver todo este período que antecede a morte de um ente 

muito querido, não é fácil, pois o conhecimento do diagnóstico e a consciencialização 

da inevitabilidade da sua morte, tem um impacto muito doloroso para a família. O 

conhecimento da morte próxima de uma pessoa querida causa muito sofrimento aos 

familiares, o que ainda é agravado por uma série de medos e sentimentos que estes vão 

vivendo ao longo de todo o processo. 

 

Tal como cada pessoa é única e vive os acontecimentos da sua vida de forma singular, 

também a família de um doente em fase terminal deve ser entendida num contexto único 

e diferente de todos os outros. Apesar de todas as famílias passarem por sentimentos de 

angústia e de tristeza perante a inevitabilidade da morte de um parente próximo, cada 

família irá viver esse período de uma forma muito particular e cada um adotará os seus 

próprios mecanismos de defesa (Pacheco, 2004). 

  

A família vai, assim, fazendo de diferentes modos o luto “antecipatório” da pessoa, 

apartir do momento que toma conhecimento da fatalidade da sua doença e à medida que 

assiste ao aumento da sua debilidade física, a alterações da sua imagem corporal ou à 

diminuição da sua capacidade mental (Pacheco, 2004). 

 

O processo de aproximação da morte é, assim, geralmente muito difícil para todos os 

que estão mais próximos do doente, pelo que também eles precisam de ajuda para se 

adaptarem à nova situação e ainda ter a capacidade de oferecer apoio ao doente. 

 

Segundo Himelstein e col.(2004), a perda de um filho “constitui um dos eventos mais 

stressantes na vida dos pais, produzindo uma crise de sentido em que os pais buscam 

novos domínios cognitivos e renovam os seus objetivos”. O luto é um processo que se 

prolonga ao longo de toda a vida, dado que os pais nunca chegam a superar na sua 

plenitude a perda do seu filho, contudo aprendem a integrar essa perda nas suas vidas 

(Zisook, 2009). Sentimentos como: choque, angústia, perda, raiva, culpa, 

arrependimento, ansiedade, medo, solidão, tristeza e depressão, são vividos pelos pais 

enlutados. 
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Numa fase inicial, esses sentimentos agudos de angústia e desespero podem ser 

omnipresentes, contudo evoluem de forma oscilatória e, posteriormente, são recordados 

(Zisook, 2009). O reiniciar da função quotidiana, a derivação de prazer da vida, e o 

estabelecimento de novas relações (Himelstein, 2004), são encarados como sinais de 

superação do luto. Contudo, podem surgir complicações que poderão ser de luto inibido, 

adiado ou crónico. O luto inibido é a à inibição das expressões típicas do luto ou a 

negação da perda. O luto adiado ocorre quando existe um intervalo de tempo 

significativo, entre a perda e o início da reação de pesar. O luto crónico está relacionado 

com a depressão persistente e preocupação com a perda que não se altera ao longo do 

tempo (Ginzburg, 2002), sendo a forma mais comum de luto em pais que perdem um 

filho.  

 

Para Santos (1999), o ideal seria que todas as famílias fossem acompanhadas durante 

algum tempo após a morte da criança, pois é sempre um processo penoso e longo, 

marcado por características muito próprias.  

 

Contudo, as crianças também passam pelo processo de luto, dado sofrerem perda de 

função, interação e participação em atividades essenciais ao seu desenvolvimento 

adequado e de acordo com a sua faixa etária (Himelstein, 2004). Por outro lado, as 

crianças ao aproximarem-se do fim da vida podem lamentar a sua morte e sofrem com a 

preocupação de como irão lidar os seus familiares e amigos, perante o seu 

desaparecimento. 

 

3.6.2 O Doente, a Família e o Enfermeiro 

 

O acompanhamento dos familiares do doente em fase terminal deve ser também uma 

das preocupações da equipa multidisciplinar que cuida da pessoa doente, pois uma 

família angustiada e insegura pode transmitir ao doente o mesmo tipo de sentimentos. 

Cada elemento da equipa colaborará e de acordo com os seus conhecimentos no sentido 

de ajudar a família a manter com o doente uma comunicação verdadeira e afetuosa, a 
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lidar com as crises que esta possa atravessar e a resolver de forma saudável o luto pela 

sua perda. 

 

O enfermeiro, como elemento da equipa pluridisciplinar que está geralmente mais 

tempo com o doente, conhece-o bem e sabe quais são as suas necessidades. Por outro 

lado, é também o elemento da equipa mais solicitado pela família quando se trata de 

colocar questões, dar sugestões, pedir orientações e apoio emocional (Pacheco, 2004). 

 

O enfermeiro encontra-se numa posição que lhe permite não só apoiar o doente, mas 

também os seus familiares e amigos mais próximos, ajudando-os na comunicação entre 

eles. 

 

O enfermeiro poderá desenvolver atitudes como: observar a família e escutar quando 

um dos membros solicita a sua atenção; permitir que expressem livremente os seus 

sentimentos, aceitar as diferentes respostas individuais, explicar que é normal 

experimentarem sentimentos e reações intensas e caóticas. O enfermeiro deve também: 

proporcionar comodidade e manter a família informada; reforçar pontos fortes na 

família; envolver os familiares nos cuidados ao doente. O facto do familiar poder ajudar 

o doente, ajuda-o a passar de um espectador impotente a um cuidador que pode sempre 

colaborar e ser útil àquela pessoa, o que contribuirá para que seja menos difícil ver 

morrer (Pacheco, 2004). 

  

O enfermeiro deve aconselhar a família a possibilitar que o doente expresse os seus 

sentimentos e emoções, pois favorece a comunicação e o sentimento de proximidade 

entre o doente e a sua família, o que reduz sentimentos de ansiedade e de culpa. 

 

O enfermeiro tem a função de incentivar os familiares cuidadores a expressarem os seus 

medos e preocupações de forma a poderem ajudá-los a elaborar o seu próprio processo 

de luto. A família deve sentir-se segura e confiante que tudo será feito para minimizar o 

sofrimento da sua criança. 
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Enfermeiro-doente-família: o triângulo interativo na relação de cuidados 

 

A doença nunca é um acontecimento isolado na vida e as famílias reagem de modos 

diferentes às doenças dos seus membros. O enfermeiro desenvolve o seu trabalho 

procurando ajudar o doente e sua família a gerirem as tensões resultantes do processo de 

internamento. 

 

A família preocupa-se com a gravidade da doença, com o sofrimento e possível morte. 

Com frequência, os membros da família referem, sentimentos de medo, desamparo, 

vulnerabilidade, insegurança, frustração e depressão. A hospitalização, assim como a 

doença, obrigam as famílias a alterações profundas no seu modo de viver, nas suas 

regras, nos seus estilos, redistribuindo os papéis ou concentrando as responsabilidades. 

 

É importante que o enfermeiro: conheça o modo de funcionamento das famílias dos 

doentes; identifique a estrutura familiar que suporta aquele doente e suas redes de 

vizinhança; diagnostique as carências e potencialidades de cada família (Berón, 1996). 

 

É tranquilizador para a família saber que o enfermeiro se preocupa com o seu doente e 

com os seus problemas; saber que procura estratégias que possam constituir-se em 

referenciais para a continuidade dos cuidados. Os enfermeiros ao destinarem algum 

tempo para falar com os familiares, é uma das formas de cuidar dos doentes e dar às 

famílias um papel mais ativo no cuidado do seu ente querido, não só está a preparar a 

família para o retorno do doente a sua casa, assim como contribui para a preservação 

das relações familiares. 

 

Segundo Pacheco (2004), uma boa comunicação e relação de ajuda com o doente e sua 

família são a base adequadas para o cuidado de enfermagem, pois permitem conhecer as 

necessidades do doente, grau de afetação provocado pela doença e prever o processo de 

adaptação à nova realidade do pós-doença. 

 

Para J. Watson (1985), a enfermagem é uma ciência humana de experiências e vivências 

de saúde-doença-cura do homem, que se realizam em transações humanas, 
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profissionais, individuais, científicas, estéticas e éticas. O enfermeiro, na prestação de 

cuidados de saúde ao doente, aplica um conjunto de valores humanistas que vão ajudar 

a pessoa a manter a saúde ou a viver uma morte serena. 

 

Trabalhar com famílias permite potencializar os recursos culturais e psicológicos da 

família e sociedade, permite identificar as necessidades e desenvolver estratégias de 

trabalho. Cada enfermeiro deve ter sempre presente que cada ser humano tem uma 

forma particular de viver o seu dia a dia, que foi consolidada ao longo da vida e que 

deve ser respeitada. Ajudar o doente, a família e a sociedade a desenvolver as suas 

potencialidades de modo a aumentar as suas capacidades na satisfação das suas 

necessidades e na promoção de mecanismos de adaptação às mudanças da vida, é um 

objetivo da enfermagem. Os cuidados de enfermagem à família são a resposta a uma 

abordagem holística dos cuidados e um compromisso na promoção da saúde. 

 

3.6.3 Impacto da Doença Terminal na Família da Criança 

 

O diagnóstico de uma doença grave é sempre inesperado e devastador, destabilizando 

qualquer família e torna-se o foco central, em torno do qual gira toda a vida familiar. 

 

A reação de cada família perante uma doença terminal depende da personalidade dos 

seus membros; da experiência prévia que a família teve com doenças; do 

desenvolvimento da doença, sua duração e complicações; da perceção que a família tem 

sobre a doença; da adaptação familiar à doença, antes da fase terminal; dos sistemas de 

apoio; das suas crenças acerca da vida, da morte, da religião e das suas reações às crises 

anteriores (Hoekenberry, 2006). 

 

Por norma, as famílias não possuem um modelo que lhes indique como devem atuar 

perante determinada situação. Cada família movimenta-se de acordo com o seu ritmo 

durante esta fase, contudo é um processo bastante doloroso e complexo. É importante 

proporcionar ajuda a estas famílias e fomentar a comunicação entre os seus membros.  

 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           128 
 

Medo, culpa, depressão, ira e aflição são as respostas mais comuns dos pais perante a 

possibilidade de perderem o seu filho. Apesar de receberem sinais durante o 

desenvolvimento da doença, que o tratamento não estava a ter os efeitos desejados, a 

negação e a incrueldade da possibilidade de perder o seu ente querido, são reações 

iniciais dos pais na fase terminal. A busca de tratamentos experimentais e de terapias 

alternativas cuja eficácia sobre a doença não foi demonstrada, constitui uma reação 

desesperada para negar a realidade e reflete a enorme dificuldade que muitos pais têm 

em aceitar o destino do seu filho. Para poderem aceitar a passagem dos cuidados 

curativos para os cuidados paliativos mais facilmente, os pais devem ter pleno 

conhecimento que o seu filho recebeu os melhores cuidados de saúde disponíveis. 

 

Ao longo desta etapa os pais fazem perguntas de como será a qualidade de vida do 

doente terminal e que medidas podem adotar para diminuir a dor e o sofrimento físico 

do seu filho. Por outro lado, questionam a sua própria capacidade para enfrentar esta 

situação com a máxima serenidade possível e temem não poder proporcionar ao seu 

filho os cuidados que necessita. 

 

Sentimentos de culpa surgem da impotência que sentem os pais frequentemente devido 

à sua incapacidade de proteger o seu filho da doença, pois pensam que podiam ter 

tomado precauções que prevenissem o aparecimento da sintomatologia e que estas 

precauções controlariam a doença.  

 

Á família deve ser proporcionada a oportunidade de realizar rituais familiares, religiosos 

e culturais, assim como estar com a criança antes e após a sua morte (American 

Academy of Pediatrics, 2000). Atitudes como o comparecimento no funeral da criança e 

a escrita de uma condolências podem ser reconfortantes para a família, assim como para 

os profissionais de saúde.  

 

Outra tarefa difícil para os pais durante esta etapa é ter que ceder grande parte da sua 

“autoridade e controlo” sobre o seu filho à equipa de saúde. Isto não só intensifica a sua 

impotência e falta de controlo sobre a situação, como aumenta o sentimento de culpa e 

preocupação por não poder proporcionar à criança a proteção desejada, pelo que é 
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extremamente importante envolver os pais nos cuidados prestados à criança. Os pais 

como principais cuidadores da criança, devem ser ensinados pela equipa de enfermagem 

sobre a terapêutica e a forma como deve ser administrada à criança, assim como o uso 

de técnicas não-farmacológicas. Este tipo de atitude fortalece os pais e dá-lhes a 

sensação de controlo sobre o bem-estar da criança, diminuindo o seu medo de que o seu 

filho possa estar com dor ou a sofrer no momento da sua morte (Hoekenberry, 2006). 

 

Outra decisão importante para os pais é determinar o local onde preferem que o seu 

filho morra. A morte no seio familiar é preferível para a criança e para a posterior 

adaptação dos seus pais, do que aquela que ocorre em meio hospitalar. Contudo nem 

sempre é possível, devido à deterioração do doente, à necessidade de proporcionar 

cuidados médicos especializados à criança e ao grande medo sentido pelos pais em não 

poderem controlar sintomas que a criança pode apresentar antes da sua morte. Em 

outros casos, os pais não querem que os seus outros filhos sãos assistam à morte do 

irmão.  

 

De entre as vantagens que têm a morte da criança em casa encontram-se: uma maior 

facilidade com que se compartilha a responsabilidade dos cuidados à criança doente; um 

menor isolamento da criança; o acesso aos seus brinquedos e outros pertences; uma 

maior familiarização em seu redor e uma maior participação dos seus pais nos cuidados, 

o que facilita a sua adaptação emocional aquando da perda da criança. Se uma criança 

se encontra a ser cuidada em casa, a carga de cuidados para a família é muito grande e 

quando a doença entre numa fase terminal, então a família inicia a “vigília da morte”. 

Raramente a criança fica sozinha por algum momento, o que pode conduzir a uma 

exaustão para os membros da família, e os enfermeiros podem ajudar a família a 

enfrentar tal situação, organizando “turnos” para que amigos e outros membros da 

família posam estar junto da criança, para que os pais descansem um pouco. Quando 

uma criança em fase terminal se encontra internada num hospital, os pais devem ter 

absoluto acesso ao seu filho o tempo todo (Berón, 1996). 

 

A maior parte das crianças que recebem cuidados domiciliares morrem em casa, muitas 

das vezes no seu quarto, com a sua família, os seus animais e tudo o que lhe é querido 
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em seu redor. O processo de morte pode ser muito stressante para os pais, à medida que 

a criança fica mais apática, pelo que cabe ao enfermeiro ajudar a família, fornecendo 

informações relativamente às mudanças que vão ocorrer à medida que a situação clínica 

da criança evolui através do processo terminal. A mudança que provoca maior stress nos 

pais é a mudança do padrão respiratório, que se torna mais trabalhoso, profundo e com 

longos períodos de apneia. A família deve ser informada que tal situação faz parte do 

processo natural de morte e que este tipo de respiração não é um sofrimento para a 

criança. Todas as famílias têm a opção de internar a sua criança caso não se sintam 

capazes de lidar com a morte. 

 

As crianças que morrem em internamento hospitalar devido a uma doença terminal, vão 

receber intervenções de apoio semelhantes aquelas que se encontram no domicílio. 

Verifica-se um aumento da presença da equipa de enfermagem e o atendimento das 

necessidades da criança e sua família, proporcionam conforto e apoio às diferentes 

famílias. É importante que o enfermeiro no momento da morte da criança, tente 

controlar todo o ambiente envolvente, proporcionando privacidade, reduzindo as luzes e 

ruídos e permitindo rituais culturais e religiosos que possam desejar. Após a morte da 

criança, deverá ser permitido à família permanecer junto do corpo e os pais devem ter a 

opção de ajudar na preparação do corpo (Berón, 1996). 

 

Outro ponto fundamental a fazer referência, são os irmãos da criança doente. As 

preocupações dos irmãos são universais e a sua expressão depende do seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, assim como de fatores sociais e culturais. Este 

tipo de reações tornam-se mais intensas ao longo da fase terminal da doença (Berón, 

1996). 

 

Os efeitos visíveis ou não visíveis da doença e do tratamento têm um papel muito 

importante no processo de adaptação emocional dos irmãos da criança. É difícil para os 

irmãos da criança em estado terminal entender que esta pode sentir-se mal ou está a 

morrer se não ocorreram alterações graves no seu aspeto físico.  
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Os irmãos de uma criança doente perdem grande parte da atenção que estavam 

acostumados a ter por parte dos seus pais e muitas das vezes desenvolvem sentimentos 

de ira contra estes.  

 

Sentimentos de culpa por ter escapado à doença, o medo de perder o irmão durante as 

hospitalizações, o medo de ser o próximo, a vergonha por ter uma família “diferente” e 

um irmão doente, são sentimentos comuns que os irmãos das crianças doentes têm que 

enfrentar. Com um apoio adequado a maior parte dos jovens podem superar o trauma da 

morte do seu irmão (Berón, 1996). 

 

Sentimentos mais positivos surgem quando os irmãos da criança com doença terminal 

podem participar nos cuidados à criança que faleceu; puderam antecipar a sua morte; 

tiveram uma oportunidade para se despedir da criança; participaram nos rituais de luto e 

guardam alguns pertences do irmão falecido. Por outro lado, as crianças cujos irmãos 

faleceram no hospital, tendem a sentir-se mais afastados dos pais e da criança doente; 

menos envolvidos nos seus cuidados; menos úteis e têm ideias mais confusas sobre o 

que realmente se passou com o seu irmão, do que se a morte acontece-se no seio 

familiar. Os irmãos por sua vez podem se sentir um pouco abandonados ao longo do 

período em que o seu irmão se encontra em fase terminal, dado os pais passarem mais 

tempo no cuidado e bem-estar da criança que esta a morrer. Os enfermeiros podem 

ajudar a família a identificar formas de envolver os irmãos no cuidado à criança doente, 

por exemplo, com o uso de algum material ou brinquedo favorito, jogo ou alimento para 

a criança. Os pais por sua vez também devem ser incentivados a organizar algum tempo 

para os outros filhos. Identificar uma pessoa de confiança ou familiar que possa 

permanecer junto da criança doente por um período de tempo, vai permitir aos pais 

cuidarem das suas próprias necessidades e dos outros seus filhos (Hoekenberry, 2006). 

 

3.6.4 Apoio Psicológico das Famílias 

 

A equipa preocupa-se em estabelecer e manter uma relação com a família, no sentido de 

a escutar, de tranquilizar, de preservar o seu lugar junto do doente em fim de vida, 
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participando nos cuidados que lhe são ministrados, assim como fornecer todas as 

informações que necessita relativamente ao estado clínico do doente e à sua evolução. 

 

Aos pais e à criança deve ser proporcionado um apoio contínuo por profissionais 

especializados não só durante a vida da criança, como após a sua morte, dado que o 

medo do abandono, assim como o isolamento, é  fonte de grande preocupação para as 

crianças e seus familiares (Goldman, 1998 e Barbosa, 2006). 

 

3.7 Burnout 

O stress tem um custo social muito elevado e difícil de contabilizar. As repercussões 

fisiológicas e psicológicas do stress afetam não só o nível de vida dos trabalhadores, 

assim como o seu estado de saúde diminui. O stress crónico, mais tarde ou mais cedo, 

conduz ao burnout. 

 

O médico psiquiatra norte americano Freudenberger (1983), foi quem pela primeira vez 

se referiu ao burnout em 1974, como uma síndroma que ele considerava ser comum aos 

profissionais de saúde. O burnout seria o resultado da relação que se estabelece entre o 

trabalho e o indivíduo e a desproporção entre os esforços realizados e os resultados 

obtidos não satisfazendo as expectativas pessoais.  

 

Segundo Freudenberger (1983), o burnout é um estado de fadiga ou de frustração 

devido à devoção por uma causa ou por uma forma de vida ou ainda por uma relação 

que falhou no que diz respeito ao resultado esperado. 

 

Segundo a Encyclopedia of Psychology (Eysenck et al, 1982), o burnout é definido 

como uma situação específica entre profissionais resultante das solicitações excessivas 

de energia, força ou recursos. Os sintomas entre aqueles que são afetados, incluem 

moral baixa, desempenho profissional baixo, mudança frequente de local de trabalho, 

aumento do consumo de álcool e drogas, aumento do número de casos de doença 
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mental, conflitos conjugais e familiares frequentes e o desenvolvimento de atitudes 

impessoais e “desumanizadas” no trabalho (Schaufeli et al, 1988). 

 

Ao longo da década de 80 o interesse pela síndroma de burnout cresceu 

vertiginosamente, sendo a principal atenção dos investigadores as “profissões de ajuda”: 

psiquiatras, psicoterapeutas, professores e enfermeiros. Neste tipo de profissões as 

grandes tensões mantidas durante um longo período de tempo conduzem ao 

esgotamento ou desgaste (burnout), pelo que o organismo perde as suas capacidades 

para lhes fazer face. 

 

A definição mais referenciada parece ser a de Maslach e Jackson (Guimarães e Grubits, 

2004), que definem o burnout como “uma síndroma de cansaço físico e emocional que 

leva a uma falta de motivação para o trabalho, conduzindo a um progressivo sentimento 

de inadequação e fracasso. É devido essencialmente ao stress crónico associado à falta 

de condições no trabalho e surge mais frequentemente nos profissionais de ajuda: 

médicos, enfermeiros, trabalhadores sociais, polícias e outros”. É considerado como 

uma resposta inadequada a um stress emocional crónico. 

 

O burnout pode ser caracterizado como uma síndroma em resultado de um período 

prolongado de stress, e que se caracteriza por um esgotamento emocional e físico 

(Berón, 1996). 

 

Assim, o burnout resulta de uma exposição prolongada a um stress ocupacional crónico 

exagerado, ao qual acresce a falta de realização das expectativas geradas pelos 

profissionais e fatores de natureza pessoal (Schaufeli, 1998). 

 

3.7.1 Sintomas e Avaliação 

 

O burnout manifesta-se pela exaustão psicológica e/ou fisiológica, respostas negativas 

face aos outros, face a si próprio e face às suas realizações pessoais, sendo o burnout a 

resposta a tensões emocionais dos profissionais que trabalham com pessoas. É um 
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estado de fadiga ou desgaste emocional, que surge em pessoas em início da sua 

atividade profissional com altos ideais e empenhamento. 

 

Foram identificados vários sintomas de burnout e Schaufeli e Enzmann, cit. por 

Schaufeli (1998), enumeraram cerca de 130 sintomas possíveis que foram associados ao 

burnout, variando entre a ansiedade e a falta de zelo. São distinguidos cinco grupos de 

sintomas, sendo eles: o afetivo, o cognitivo, o físico, o comportamental e o 

motivacional. A sintomatologia do burnout não se restringe a sintomas a nível 

individual, pelo que também se observam sintomas de caráter interpessoal na relação 

com os recetores dos serviços prestados, assim como sintomas a nível da organização. 

 

Schaufeli (1998) considera o burnout como “um estado de espírito persistente e 

negativo associado ao trabalho em indivíduos considerados normais que se caracteriza, 

principalmente, pela exaustão emocional, acompanhada pela depressão, uma diminuição 

da eficácia, menor motivação e o desenvolvimento de atitudes e comportamentos 

disfuncionais no emprego”. Esta definição procurar concentrar a sintomatologia 

associada ao burnout na exaustão emocional sentida pelo indivíduo, considerada como 

o principal indicador de burnout. Schaufeli (1998), associa este a outros quatro 

sintomas: a depressão, a sensação de menor eficácia, a menor motivação e atitudes, e 

sentimentos disfuncionais no trabalho. Por outro lado, as intenções frustradas e as 

estratégias inadequadas de cooperação no trabalho parecem desempenhar um papel 

fulcral no desenvolvimento da síndroma. 

 

3.7.2 Burnout nos Profissionais de Saúde 

 

Para a maioria dos autores o burnout é uma síndroma característica das profissões de 

ajuda, ou seja, aquelas em que o núcleo central do trabalho é prestar serviços humanos 

diretos e de grande relevância para os que os recebem. É característico dos indivíduos 

que trabalham com pessoas. 
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O relacionamento direto com a doença, a dependência, a morte e sobretudo o sofrimento 

crónico é esgotante, dado que o relacionamento que se estabelece entre o profissional de 

saúde e o doente é assimétrico. O profissional de saúde dá e o doente recebe. É um 

relacionamento desigual, o que pode de alguma forma explicar o esgotamento 

emocional a que os profissionais de saúde estão expostos. É como se a pessoa que 

presta ajuda fosse “esvaziada” por dar mais do que recebe. 

 

As profissões de especial risco são aquelas que lidam intensa e intimamente com 

pessoas que sofrem de graves problemas físicos, mentais e sociais. O trabalho dos 

profissionais de ajuda, nomeadamente de enfermagem, pressupõe três características 

fundamentais: grande esforço mental e físico, contínuas interrupções e reorganização 

das tarefas com agravamento do nível de carga e esforço mental e o relacionamento com 

pessoas em circunstâncias de extrema ansiedade e sofrimento (Berón, 1996). 

 

Trabalhar com dor e sofrimento pode trazer graves problemas emocionais, pois o 

sofrimento do doente, de alguma forma, afeta também os profissionais. Por outro lado, 

as expectativas sobre o resultado positivo do trabalho são também elas determinantes na 

tensão emocional. O sentimento de êxito ou fracasso pode conduzir a uma modelação da 

atitude do profissional na relação que estabelece com o doente, assim como a atitude do 

doente perante o serviço que lhe foi prestado pode interferir na postura do profissional. 

 

Segundo Berón (1996), os fatores que no exercício de enfermagem poderão estar 

relacionados com o burnout são: uma incongruência entre os ideais profissionais e a 

realidade, a falta de controlo no posto de trabalho, a ambiguidade sobre quem é que 

define a conduta laboral apropriada, a falta de feedback acerca do valor do próprio 

esforço e consequência de uma relação direta, contínua e intensa com as pessoas. 

 

O burnout nos enfermeiros apresenta-se como um problema decorrente da exposição a 

um stress crónico elevado e a sobrecarga de trabalho, a falta de controlo sobre o 

trabalho e a falta de reciprocidade parecem ser alguns dos fatores que mais contribuem 

para a sua génese (Schaufeli, 1998). 
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3.7.3 Repercussões nos Prestadores de Cuidados 

  

O serviço deve poder cuidar dele próprio, como de uma pessoa vulnerável em cada um 

dos elementos que nele desenvolvem a sua atividade profissional, avaliando o seu pulso, 

aliviando as suas dores, cuidando das suas depressões, alegrias, tormentos, cansaço, 

apoiar as perturbações. O desgaste dos prestadores de cuidados não se deve só por 

razões psicológicas, mas também devido a questões sem resposta (Berón, 1996).  

 

O problema da morte, que não tem solução, provoca nos prestadores de cuidados 

contradições dolorosas, presos entre a ideologia médica votada ao fracasso e o seu 

sentido humano. Os prestadores de cuidados sentem-se angustiados, desamparados, 

embaraçados, impotentes. O sofrimento dos prestadores de cuidados exprime-se em 

torno de três eixos, sendo eles: a confrontação com a morte, a perda e o luto. Estes 

representam uma lembrança diária da nossa própria morte, do nosso caráter findável. 

Para se defender de tal situação, cada um constrói mecanismos de defesa que podem ir 

desde a negação e banalização até à tentativa de se compor conceitos e representações 

da morte mais ou menos tranquilizadoras. Toda a dificuldade consiste em não negar o 

sofrimento e, simultaneamente, manter-se a uma distância considerável (Berón, 1996). 

 

Há tristezas que não se podem conter, lágrimas que correm e que vão secar na solidão 

de um gabinete, pensamentos que continuam a perseguir no regresso a casa. É muito 

difícil manter o equilíbrio, é difícil a exigência de ser dos profissionais que se querem 

em primeiro lugar humanos, comprometidos numa relação difícil de programar e na 

qual é muito difícil avaliar as repercussões; a confrontação com a equipa 

pluridisciplinar, dado que o trabalho em equipa pluridisciplinar é por si só fonte de 

sofrimento, devido a problemas de rivalidade e competição. A qualidade da relação com 

o doente é indissociável da qualidade das relações no seio da equipa prestadora de 

cuidados; a confrontação com a própria vida, dado que a proximidade da morte torna-se 

uma escola da vida, obrigando a pensar a vida, dado que a morte é impensável. É 

preciso viver o tempo de viver, não passando ao lado daquilo que é essencial, dado que 
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as únicas coisas que emergem no fim, são os laços de amor e de amizade que 

construímos, os momentos de alegria ou de tristeza que vivemos (Berón, 1996). 

 

3.7.4 Mecanismos de Defesa e Estratégias de Adaptação dos que Prestam 

Cuidados 

 

Os enfermeiros ao serem confrontados com a doença grave e com a morte, vão procurar 

proteger-se da angústia a que estas conduzem. Com um sentimento de impotência dado 

não conseguirem responder ao sofrimento moral dos doentes, culpabilizam-se pelo 

insucesso terapêutico que não os pode impedir de morrer. Assim, e face ao exposto vão 

prover-se de estratégias de adaptação ou mecanismos de defesa, sendo eles a mentira, 

fugir para a frente, a falsa segurança, a racionalização, o evitamento e a identificação 

projetiva. A mentira permite ao enfermeiro sair de uma situação geradora de angústia, 

no entanto é muito prejudicial para o doente (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 

1999). 

 

A relação enfermeiro – doente deverá ter por base a verdade, no sentido de caminhar 

respeitando as capacidades de integração do doente e sua família, evitando assim o 

choque produzido pela revelação da gravidade da doença. Relativamente ao mecanismo 

de defesa, fugir para a frente, este consiste em libertar um segredo angustiante para o 

enfermeiro, dizendo tudo, sem ter em consideração a solicitação do doente ou a sua 

maturidade psíquica. A falsa segurança diz respeito a manter uma esperança artificial 

mesmo quando o doente não acredita nisso. O mecanismo de defesa, racionalização, 

permite que nos escondamos atrás de um discurso técnico e incompreensível para o 

doente, utilizando termos complicados. Evita assim envolver-se na dimensão emocional 

da sua relação com o doente. O evitamento, consiste num comportamento de fuga, de 

afastamento do doente como indivíduo em sofrimento, encarando-o como um objeto de 

cuidados, no sentido de proteger-se de qualquer relação com ele, dado este processo ser 

muito técnico. Por fim, a identificação projetiva consiste em entrar numa proximidade 

relacional extrema com o doente, ou seja, o enfermeiro tem tendência a identificar-se 

com o doente pela sua história de vida e pelo seu sofrimento, não diferenciando o seu 
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sentimento do sentimento do outro. O enfermeiro procura proteger-se da sua angústia ao 

emprestar ao doente os seus próprios sentimentos e emoções, pensando assim que não é 

ele quem sofre, mas sim o próprio doente (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

O reconhecimento dos seus próprios mecanismos de defesa pode ajudar o enfermeiro a 

aceitá-los como uma resposta genuína à sua própria angústia. O enfermeiro ao ser capaz 

de os reconhecer e de os aceitar, poderá identificar melhor os mecanismos de defesa do 

próprio doente. 

 

A morte é uma experiência única para qualquer ser humano e o enfermeiro é 

frequentemente uma testemunha disso. 

 

3.7.5 Recursos de Enfermagem 

 

Para proporcionar cuidados paliativos é imperiosa a formação ou pelo menos uma 

sensibilização para o acompanhamento e os cuidados paliativos. A formação inicial e 

depois a formação contínua no terreno, permite atualizar conhecimentos sobre o fim de 

vida e identificar no profissional de saúde os comportamentos de risco. A formação 

desvenda as ilusões, os pressupostos e assegura profissionalismo na ação (Cullen, 

1998). 

 

Por outro lado, o tempo de partilha e de reflexão sobre a vivência dos profissionais de 

saúde são incontornáveis quando se fala de cuidados paliativos. Estes momentos têm 

um efeito reparador e de suporte nos profissionais de saúde. Aceitar os seus limites e a 

sua impotência como progresso e não como motivo de culpa, viver o seu sofrimento e 

os seus conflitos interiores como oportunidades para se conhecer melhor, representam 

um caminho progressivo nunca acabado que permite um alargar do campo inicial das 

possibilidades. É um estar ali para si e para o outro (Berón, 1996). 
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A prestação de cuidados paliativos requer um trabalho em equipa, em que a ação 

individual não é eficaz senão no meio da ação coletiva. A motivação e interesse pessoal 

alimentam-se e enriquecem-se com as dos colegas de equipa. 

 

Os cuidados paliativos confrontam-se diariamente com o sofrimento e com a morte, 

tendo este confronto como contrapartida a noção de que a vida é celebrada, mais 

valorizada e de que a ternura de se estar acompanhado dão uma importância extrema ao 

instante presente. O reconhecimento das famílias e dos doentes é um reconforto 

vigoroso. 

 

3.7.6 Reunião Pluridisciplinar 

 

A reunião pluridisciplinar é um tempo de síntese dos dados fornecidos por todos os 

elementos da equipa, com a finalidade de elaborar um projeto de cuidados para o 

doente, sendo assim o mecanismo vital para praticar cuidados paliativos (Colégio de 

Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

Não existem padrões definidos para a prestação de cuidados em fim de vida. Os 

cuidados paliativos são o lugar onde por vezes se transpõe um protocolo se tal for do 

interesse do doente. A alteração das prescrições e estratégias dos cuidados é regra, pelo 

que a reunião é essencial. Por outro lado, em cuidados paliativos a tendência é para uma 

horizontalidade de funcionamento, ou seja, a opinião de cada um é para ser ouvida em 

igualdade com as dos outros e a única a privilegiar é a do doente e sua família. São eles 

que devem guiar as estratégias dos cuidados a desenvolver, pelo que é imprescindível 

escutá-lo e observá-lo. 

 

A reunião pluridisciplinar ressalva a uniformidade da equipa e estrutura as suas 

intervenções. Por outro lado, é também um tempo de comunicação e convívio, mesmo 

não sendo esse o seu principal objetivo, em que se experimentam as relações 

profissionais de estima que unem a equipa e serve de escape para a elevada intensidade 
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emocional deste tipo de cuidados, sendo assim um suporte primordial (Colégio de 

Cuidados de Enfermagem, 1999). 

 

Sobre este tema, refere Marie de Hennezel (2002), no seu livro “Diálogo com a Morte”: 

“Há dias em que a reunião da equipa desempenha verdadeiramente a sua função válvula 

de escape, quando as emoções vividas por uns e outros são demasiado fortes. Por muito 

que se procure uma certa distância, acontece muitas vezes ficarmos submergidos. É sem 

dúvida também o preço a pagar por não ficarmos insensíveis e permanecer 

simplesmente humanos”. 

 

O encontro da equipa permite não só partilhar pontos de vista, comparar opiniões e 

discutir as intervenções, mas também permite evocar que, se a deliberação é colegial, a 

decisão é uma só e aplica-se a todo e cada elemento da equipa multidisciplinar. A 

reunião pluridisciplinar permite, assim, enquadrar os poderes de decisão na equipa, 

protegendo-a da confusão e de desvios devido a ações desenvolvidas isoladamente, 

colocando em risco a coerência no trabalho. A reunião pluridisciplinar é a garantia de 

que a ação pessoal de cada elemento da equipa, poderá ganhar corpo num trabalho 

conjunto. A reunião pluridisciplinar tem também como função, a dinamização de cada 

um dos intervenientes, mobilizando energias e capacidades, promovendo a iniciativa e o 

envolvimento relacional. A reunião pluridisciplinar é o melhor instrumento para uma 

abordagem holística da pessoa em fim de vida (Cullen, 1998). 

 

 

3.7.7 O Apoio Pessoal 

 

Cada prestador de cuidados tem como sua responsabilidade tomar conta dele próprio, 

desenvolver a sua capacidade de ser, estar atento à sua qualidade de vida e saber renovar 

as suas forças. O valor que cada prestador de cuidados confere ao seu trabalho, o 

sentido que lhe reconhece, assim como o reconhecimento que recebe quer por parte do 

doente, quer por parte da família, constituem elementos de apoio (Schaufeli, 1998). 
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Se os cuidados paliativos no mundo hospitalar pudessem contribuir para tornar mais 

humana esta medicina em que a técnica parece ter muita importância, teríamos um 

progresso evidente do qual os doentes só poderiam vir a beneficiar. 

3.8 Relação de Ajuda 

 

O diálogo, a atenção e o acompanhamento assumem uma importância peculiar quando o 

doente se encontra em fase terminal. Assim, a ação do enfermeiro deve ser mais do que 

nunca, cuidar do doente, estabelecendo uma verdadeira relação de ajuda. 

 

A relação de ajuda consiste em estabelecer e manter uma comunicação terapêutica 

interpessoal, num clima de confiança que permita o apoio e ajuda ao doente em fase 

terminal, o que é imprescindível para o ajudar a viver o mais serenamente possível até 

ao momento da morte. Se não existir este tipo de relação, os cuidados prestados ao 

doente perdem a sua eficácia, pois é muito importante que este se sinta acompanhado, 

compreendido e apoiado (Neves, 2004). 

 

Assim, além das capacidades técnicas, o enfermeiro deve também desenvolver 

habilidades humanas com o objetivo de prestar mais atenção ao doente como pessoa e 

contribuir para manter a sua independência. A relação estabelecida deve ser uma relação 

de ajuda, o que implica uma aceitação incondicional da pessoa doente, por parte do 

enfermeiro. 

 

Consequentemente, e mais do que nunca, a ajuda do enfermeiro ao doente em fase 

terminal deve basear-se numa verdadeira escuta, na empatia e na congruência. A 

capacidade de escuta é fundamental numa relação de ajuda e consiste em utilizar todos 

os sentidos de forma a captar a experiência da outra pessoa. Não se escuta apenas com o 

ouvido, mas também com o olhar, pelo que o enfermeiro numa postura de escuta, nunca 

esquece que a comunicação não verbal é de uma riqueza incalculável na compreensão 

do doente.   
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Uma verdadeira escuta deve permitir ao doente exprimir os seus sentimentos e ajudá-lo 

a encontrar por si os meios de compreender e aceitar melhor a sua situação. A principal 

finalidade da escuta é compreender o significado pessoal do comportamento e 

sentimentos expressos pelo doente. 

 

A empatia é a pedra angular da relação de ajuda e significa ser capaz de compreender o 

outro, colocando-se no seu lugar, mas tendo sempre bem presente que a vivência é da 

outra pessoa e não nossa (Neves, 2004). 

 

Na relação de ajuda estabelecia com o doente em fase terminal, o enfermeiro deve ser 

capaz de penetrar no mundo do doente, adotar o seu ponto de vista, compreender o que 

ele sente, perceber o impacto que a morte e a sua aproximação têm para ele, mantendo 

sempre presente que a experiência é do outro e não sua. 

 

A empatia não se restringe apenas às palavras proferidas, mas não só a voz fala, mas 

também o gesto, os olhos, o silêncio, o ouvir, o apertar a mão com ternura (Neves, 

2004). 

 

A relação de ajuda deve ainda basear-se na congruência, isto é, o enfermeiro deve ser 

autêntico e verdadeiramente ele próprio, pois ao fazê-lo conduzirá a que o doente seja 

verdadeiro consigo mesmo, com o enfermeiro e com os outros.   

 

O diálogo autêntico e verdadeiro, é fundamental para que o doente exteriorize os seus 

sentimentos, partilhe as suas preocupações e receba o apoio e ajuda que tanto necessita.  

 

A relação de ajuda não implica necessariamente uma presença constante, mas sim uma 

presença atenta, o que significa que todas as atitudes do enfermeiro deverão ser 

orientadas pela escuta, pela empatia e pela congruência. O apoio contínuo ao doente 

pelo enfermeiro, faz com este sinta que lhe é dada a atenção que precisa, aumenta a sua 

confiança nos cuidados prestados e diminui o receio do sofrimento e de abandono.  
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A colaboração dos familiares e amigos mais próximos nunca deve ser esquecida, pelo 

que se devem desenvolver esforços no sentido de os envolver em todo o processo, pois 

poderão dar um grande contributo no sentido de ajudar a viver o mais serenamente 

possível os derradeiros momentos da sua vida. 

 

3.9 Ética Relacional 

O enfermeiro de todos os elementos da equipa de saúde é aquele que mantém uma 

relação mais íntima com o doente, por ser aquele que permanece por um período mais 

longo nos serviços de cuidados de saúde e porque é quem presta mais cuidados diretos. 

É a pessoa que conhece melhor o doente como pessoa e todo o seu contexto familiar, 

económico e sócio-cultural, o que lhe permite detetar as necessidades específicas do 

doente e saber qual a melhor forma de lhes proporcionar a resposta mais adequada. É o 

elo de ligação entre o doente e restante equipa de saúde.  

 

3.9.1 O Enfermeiro como “Advogado” do Doente  

 

O enfermeiro desde sempre ocupou um lugar central na equipa de saúde, estabelecendo 

ligações entre os diferentes profissionais que participam nos cuidados aos doentes, no 

entanto a importância do seu papel e a sua autonomia na equipa de saúde têm vindo a 

transformar-se gradualmente. 

 

Tradicionalmente a enfermagem encontrava-se muito ligada à medicina. Atualmente, e 

apesar da ligação entre a enfermagem e a medicina, tem-se vindo a verificar um 

aumento da autonomia do enfermeiro, que tem vindo lentamente a afirmar a 

importância do seu papel na equipa de saúde. Tal crescimento da enfermagem como 

profissão com a sua própria identidade, deve-se sobretudo a dois fatores: o aumento dos 

conhecimentos teóricos dos enfermeiros e, consequentemente, do seu espírito crítico e 

de observação; e uma maior consciencialização de que o enfermeiro tem funções muito 
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singulares junto do doente e que se devem também à estreita relação que estabelecem 

com os doentes (Pacheco, 2004). 

 

Uma das funções que tem sido atribuída ao enfermeiro é a de “advogado do doente”, 

pois é para muitos o elemento da equipe de saúde mais indicado para defender o doente, 

protegê-lo e ajudá-lo a manter a sua autonomia. É o enfermeiro que está mais próximo 

do doente e por isso é quem o conhece e compreende melhor como pessoa que é 

(Pacheco, 2004). 

 

O enfermeiro apesar de não ser detentor de poder que lhe permita exercer em toda e 

qualquer situação a função de “advogado” do doente, tem responsabilidades no sentido 

de procurar que sejam respeitados os direitos do doente e deve agir de forma a dar 

resposta adaptada às suas necessidades. O enfermeiro deve informar o doente sempre 

que necessário e desde que não contrarie orientações de outros profissionais de saúde, 

ajudá-lo a tomar decisões conscientes e livres, velar para que lhes sejam assegurados 

cuidados adequados, aliviar os seus medos, dar-lhe atenção e oferecer-lhe apoio e 

acompanhamento (Pacheco, 2004). 

 

3.9.2 A Ação do Enfermeiro no Âmbito dos Cuidados Paliativos 

 

O enfermeiro tem um papel crucial perante o doente em fase terminal, dado que é o 

profissional da equipa de saúde que se encontra mais próximo deste e da sua família e o 

que os mais pode apoiar numa fase tão difícil, como é o fim da vida de alguém. 

 

No entanto, na sua maioria os enfermeiros estão na sua generalidade muito mais 

vocacionados para cuidar de doentes em que a cura é possível, do que daqueles cuja 

esperança de recuperação é quase nula. Tal situação prende-se com o facto de muitos 

enfermeiros não estarem preparados para enfrentar a morte e de não terem ainda 

formação suficiente que lhes permita compreender a real importância de cuidar o doente 

em fase terminal. 
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Contudo, mesmo tendo presente que os cuidados devem ser mantidos até o terminar da 

vida do doente, muitos profissionais de enfermagem sentem dificuldade em lidar tão de 

perto com o morrer e em comunicar com o doente e com a família. Muitas das vezes a 

atitude do enfermeiro é desligar-se do doente e da própria morte, desenvolvendo 

mecanismos de defesa e os mais variados comportamentos de fuga (Pacheco, 2004). 

 

3.9.3 Relações Inter-Profissionais 

 

As relações interprofissionais na equipa de saúde têm por base três vértices: a 

organização, a comunicação e o poder, sendo a partir destes que se geram conflitos ou 

se estabelece uma dinâmica eficaz que contribui para a eficiência da assistência nas 

unidades de saúde (Neves, 2004). 

 

O trabalho em equipa exige que cada um compreenda o seu papel e todos percebam que 

trabalham para atingir uma determinada finalidade. Para funcionar com êxito, cada 

grupo necessita de desenvolver as suas próprias normas de funcionamento, 

estabelecendo padrões de conduta que determinam comportamentos tidos como 

aceitáveis. A comunicação é essencial para o trabalho na equipa de saúde, sendo 

essencial existir um sistema integrado que possibilite reunir informações, possibilitando 

o planeamento e a tomada de decisão. 

 

3.9.4 Relações entre Enfermeiros e Outros Profissionais 

 

A tradicional imagem do enfermeiro auxiliar do médico e prestador de cuidados de 

higiene e conforto tem vindo a sofrer alterações, juntamente com os avanços da 

tecnologia na área da saúde, e os enfermeiros têm assumido um papel cada vez mais 

interventivo na condução da assistência em saúde, questionando-a até em certas 

situações. Exemplos destas situações geram conflitos e estratégias de poder entre 

enfermeiros e médicos, o mesmo se passando com outras áreas profissionais. Apesar 
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das rotinas, das normas, dos procedimentos e da própria organização institucional, é 

difícil delimitar onde começa a responsabilidade de uns e acaba a dos outros, sobretudo 

naqueles que visam o bem-estar bio-psico-social do doente ao nosso cuidado. Cada 

grupo de profissionais reivindica uma parte autónoma dos cuidados de saúde e só com 

diálogo e clarificação de papéis, se conseguirá atingir um patamar aceitável de 

relacionamento interprofissional (Neves, 2004). 

 

Ao longo dos últimos anos tem havido alguma preocupação na obtenção de consensos, 

normas e códigos éticos que disciplinem as condutas dos profissionais de saúde. No 

entanto, a definição de competências para cada elemento da equipa de saúde e 

principalmente a atuação decorrente das mesmas e dos princípios que as orientam, 

originam muitas vezes conflitos, que são motivo de instabilidade e desmotivação nas 

equipas. Muita bibliografia refere como causas de stress e burnout em profissionais de 

saúde, nomeadamente enfermeiros, a constante adaptação aos desafios, às pessoas, às 

mudanças, às ordens, muitas vezes sem haver uma real participação na tomada de 

decisão ou um diálogo construtivo (Neves, 2004). 

 

3.9.5 Relação Enfermeiro-Instituição 

 

Para além do ambiente físico e do ambiente psicológico, é necessário investir e insistir 

num ambiente ético, e tal ideia baseia-se no argumento de que a racionalidade 

económica e a evolução tecnológica podem fazer ameaçar o valor da vida humana e 

outros valores sociais. Assim, ambiente ético é aquele que se caracteriza pela 

informação, pelo respeito recíproco, pelos valores éticos, no agir bem, no agir ético 

(Neves, 2004). 

 

Um ambiente ético deve aplicar determinados princípios assentes em teorias éticas, no 

sentido de ajudar os indivíduos a tomar decisões autónomas em situações de conflito. 

Os princípios são linhas gerais que orientam a conduta, constroem uma base de 

raciocínio e orientam as ações. Os princípios éticos são a autonomia, a beneficência, a 

não-maleficência e a justiça. Estes princípios fornecem diretrizes para os membros da 
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equipa pensarem e agirem de forma moralmente aceitável, sobretudo em situações 

difíceis. Um ambiente ético é essencial para os enfermeiros terem a liberdade necessária 

para agir de modo autónomo e moral na promoção do bem-estar dos seus doentes 

(Neves, 2004). 

 

Sendo o enfermeiro o elemento da equipa de saúde que mais tempo passa com o doente, 

encontra-se numa posição dentro da equipa que lhe permite criar com o doente maior 

intimidade, conhecer melhor o seu contexto familiar, social, económico e religioso. 

Existe um certo compromisso enfermeiro-doente. O enfermeiro é ainda o elemento que 

serve de elo de ligação entre os restantes membros da equipa e a família.  Os cuidados 

de enfermagem são chamados a considerar o indivíduo na sua realidade bio-psico-social 

e espiritual e na realidade económica e política em que vivemos. 

 

3.9.6 Alteridades: Sentidos da Relação com o Outro 

 

Toda a relação pressupõe a existência de um outro diferente de nós, com o qual 

estabelecemos um encontro, um diálogo. A alteridade, o ter consciência do existir de um 

outro, é a condição essencial de toda a relação e como tal uma condição da pessoa 

(Neves, 2004). 

  

Em cuidados de saúde esta capacidade de simultaneamente sair “ao encontro de”, 

mantendo a unidade pessoal, torna-se mais necessária, conduzindo a uma verdadeira 

ética dos serviços de saúde. Isto acontece, porque o homem doente sofre a angústia de 

não conseguir ultrapassar a solidão do seu destino, com um sentimento de morte e sem 

esperança. Na resposta a este apelo, encontra-se um dos fundamentos da ética de todo o 

cuidar. Os enfermeiros são os profissionais que melhor do que ninguém, terão a 

oportunidade de experimentar o verdadeiro sentido desta realidade, pelo que devem 

exercitar e aperfeiçoar algumas das condições em que se radicam as relações humanas 

(Neves, 2004). 
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Uma das primeiras e das mais importantes condições de desenvolver é a “capacidade de 

saber ouvir”. É um ouvir atento e participativo que passa pela disponibilidade do seu 

tempo, sem qualquer julgamento. Diálogo de atenção e solidariedade. Este ouvir é 

incompatível com a sobrecarga dos serviços e das horas de trabalho que originam 

cansaço e podem dificultar toda a disponibilidade. 

 

Toda esta situação de “estar com” pelo ouvir, é tanto mais importante quanto o outro, 

devido à doença e ao sofrimento, muitas vezes pela mudança de vida, vive uma situação 

de angústia, de fragilidade, de solidão. 

 

A relação entre o doente e a aquele que cuida, passa também por uma proximidade na 

qual, um tocar com solicitude é outra forma de interação e um dos mais importantes 

meios de comunicar, de estar presente. Esta proximidade exige um calor humano em 

que tanto as mãos como o olhar participam. Um olhar que significa presença (Neves, 

2004). 

 

Por outro lado, a interajuda relacional vive da verdade, pois numa relação nunca poderá 

existir falsidade ou fingimento, como também nunca se poderá realizar num serviço de 

saúde sem que as dúvidas sobre a doença, tenham uma resposta em clima de verdade. 

Esta verdade deverá ser mais de que esclarecer um diagnóstico ou prognóstico. A 

sensibilidade e o cuidado das palavras são a medida que, sem mentir, permitirá a 

esperança que todos desejam ouvir.  

 

3.10 Dilemas éticos 

 

A enfermagem surgiu num enclave onde dominava o poder e o conhecimento médico. 

No que se refere às relações interprofissionais, a absoluta submissão da enfermeira ao 

médico está bem presente nos primeiros anos da deontologia da enfermagem expressa 

no Juramento de Florence Nightingale ( Zamlieka, 2003). 

 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           149 
 

A viragem ocorrida na deontologia profissional é fruto de uma processo vasto que teve a 

sua origem no final da década de quarenta com a teorização da constituição de uma 

verdadeira epistemologia de enfermagem, passo fundamental para a consolidação de 

uma verdadeira autonomia. 

 

A enfermagem é uma prática que, se exerce e identifica pela ação, por uma ação efetiva 

específica. A enfermagem, enquanto prática, encerra uma exigência de eficácia. 

Contudo, dado o seu extraordinário desenvolvimento nas últimas décadas, ela não se 

confina mais a uma prática, mas tem também uma exigência teórica, a nível científico, 

porque as técnicas cada vez mais sofisticadas que competem ao enfermeiro requerem 

sólidos conhecimentos científicos de base, e a nível ético, porque as implicações 

humanas das ações realizadas são cada vez mais invasoras da integridade e da 

privacidade da pessoa, requerendo uma reflexão específica sobre a natureza e sentido da 

ação (Colégio de Cuidado de Enfermagem, 1999). 

  

A evolução científica e tecnológica na área das ciências biomédicas tem sido enorme 

nos últimos anos com a descoberta de novos fármacos e de novas tecnologias, que 

permitem a cura de muitas doenças e o prolongamento da vida. Contudo, se por um lado 

esta evolução tem permitido solucionar muitos problemas de saúde, por outro, tem 

conduzido a que se coloquem interrogações de ordem moral/ética. 

 

Hoje, os profissionais de saúde veem-se muitas vezes confrontados com situações em 

que lhes é possível atuar cientificamente, no entanto poderão não ser eticamente 

aceitáveis. É tecnicamente possível, mas eticamente inaceitável, pois poderá conduzir 

muitas vezes apenas a um mero prolongar do sofrimento. Assim, o enfermeiro pode 

sentir a necessidade de recusar participar neste tipo de procedimentos, que apesar de 

serem possíveis, vão contra os seus valores e contra o seu código deontológico. 

 

O enfermeiro, como profissional de saúde que é e como elemento da equipa 

multidisciplinar, depara-se assim, muitas vezes com problemas relativamente ao facto 

de se sentir dividido entre o dever científico de agir e a sua humanidade e consciência 

moral. 
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A importância do papel do enfermeiro no seio da equipa de saúde tem vindo 

gradualmente a modificar-se, pois verifica-se um aumento da autonomia dos 

enfermeiros na equipa, o que está relacionado com o aumento de conhecimentos 

teóricos e técnicos específicos da sua profissão e com um maior espírito crítico e 

reflexivo. Assim, os enfermeiros deixaram progressivamente de ser meros servidores e 

ajudantes dos médicos e passaram a ser elementos de uma equipa, contribuindo com 

conhecimentos no sentido de um melhor bem-estar da pessoa doente. Como tal, é 

natural que se verifique um aumento das situações em que o enfermeiro não é capaz de 

aceitar certas disposições legais ou instruções que lhe são dadas, sobretudo quando 

violam os seus princípios morais (Neves, 2004). 

 

Se pensarmos que a atividade profissional de prestar cuidados a alguém, implica sempre 

o lidar com valores, seus e dos outros, que são o fio condutor da forma de estar e viver, 

na relação com o mundo e com o outro, mais facilmente se compreende a importância 

cada vez maior, que assume a necessária consciencialização do lugar que a decisão ética 

ocupa nos cuidados de saúde. É um caminho que se deve adotar como pessoa e como 

profissional, tendo em conta a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem e o 

desenvolvimento da enfermagem como profissão e como disciplina. 

 

3.10.1 A Ética e Conflito de Valores 

 

No ato de cuidar, agimos em prol do bem do outro. No entanto, poderá surgir uma 

problemática resultante de uma situação mal vivida ou de um conflito de valores, quer 

seja entre o cuidador e o doente, quer seja entre colegas de equipa de saúde. Assim, há 

uma necessidade imperiosa de refletir sobre os valores e convicções fundamentais e 

questionar-se sobre a liberdade, a relação com os outros e o conceito de dignidade 

humana. Os valores serão tidos como guias de comportamento e são eles que dão 

sentido à vida, ajudando-nos a avaliar, a julgar e comparar (Neves, 2004). 
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A importância e o objetivo da reflexão ética em cuidados paliativos é procurar definir 

condições para o desenvolvimento de uma prática de cuidados numa abordagem global 

tendo por base o respeito pelas pessoas vítimas de doença grave, quer se encontrem em 

situação de crise ou em fim de vida. Aceitar o tempo de morrer é difícil para os doentes, 

para os seus familiares e para os cuidadores, devido à presença de sintomatologia, da 

ansiedade, dos problemas de comunicação e das inquietações de natureza prática. 

Aceitar o tempo de morrer como um tempo particular que faz parte da história de todo e 

qualquer ser vivo é uma condição indispensável para continuar a prestar cuidados e 

sobretudo a cuidar de pessoas gravemente doentes (Neves, 2004). 

 

O processo ético tem como finalidade a promoção de valores, sendo eles a autonomia, a 

informação ao doente, o consentimento do cuidado, a responsabilidade e a 

solidariedade, como forma de respeitar a dignidade humana, pessoal e coletiva (Clotet, 

2005). 

 

Os dilemas éticos surgem quando considerações morais conflituosas fundamentam as 

diferentes alternativas. Os pais, os enfermeiros, os médicos e todos os outros membros 

da equipa de cuidado à saúde podem tomar diferentes decisões, mas moralmente aceites, 

atribuindo pesos diferentes aos valores morais em conflito. Os valores morais que 

entram em conflito, podem ser: a autonomia, o direito do doente de ser autónomo; a 

não-maleficiência, a obrigação de evitar o dano; a beneficência, a obrigação de 

promover o bem-estar do doente; e a justiça, o conceito de imparcialidade. Os 

enfermeiros têm assim, de desenvolver a ação mais benéfica, tendo em conta o contexto 

das tradições da sociedade, das normas da prática profissional, da lei, das regras 

institucionais, do sistema de valores da família e dos valores pessoais do próprio 

enfermeiro (Neves, 2004). 

 

Perante um conflito ético, os enfermeiros podem vivenciar conflitos com a sua 

profissão, com os seus colegas, com os doentes e suas famílias, com a instituição em 

que desenvolvem a sua atividade profissional e com a sociedade em que se encontram 

inseridos. O papel do enfermeiro na tomada de decisão ética pode ser ambíguo, dado 

que um enfermeiro pode ser obrigado a efetuar procedimentos que estão fundamentados 
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nas ordens médicas e na política da instituição, mas que não vão ao encontro do melhor 

interesse do doente. Muitas vezes, membros da equipa de saúde não procuram a 

contribuição do enfermeiro, deixando-o com informações incompletas e sem voz ativa 

na tomada de decisão clínica (Neves, 2004). 

 

O papel dos enfermeiros como membros da equipa de cuidado à saúde, justifica a 

participação destes na tomada de decisão ética colaborativa. Os enfermeiros passam a 

maior parte do seu tempo na prestação de cuidados diretos ao doente e estão numa 

posição sem igual para fornecer informações sobre a condição física e psicológica da 

criança e a resposta à terapêutica instituída. Para além disso, os enfermeiros prestam 

assistência à família, interpretando as informações sobre a condição da criança e as 

opções de tratamento, facilitando as decisões informadas. Os enfermeiros são o elo de 

ligação entre a família e os outros membros da equipa de saúde e representam os 

valores, as crenças e as preferências das crianças e dos pais. 

 

Na prática de enfermagem, os enfermeiros regem-se por um código de ética profissional 

para orientação e autorregulação profissional, que dá ênfase à responsabilidade final do 

enfermeiro e do doente, e ao papel do enfermeiro como um profissional independente 

com responsabilidade legal. 

 

Os enfermeiros têm de se preparar para a tomada de decisão ética colaborativa, o que 

implica trabalho de campo e estar a par de mecanismos para a solução de conflitos, 

revisão de casos por comités de ética, salvaguardas de procedimentos, estatutos 

estaduais e jurisprudência (Neves, 2004). 

 

3.10.2 A Decisão Ética como um Processo 

 

O processo de decisão é o processo de escolher de entre várias alternativas ou escolher 

uma linha de ação para resolver um problema. Trata-se de um processo cognitivo, 

constituído por etapas que vão desde a identificação do problema, planificação, 
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avaliação das alternativas de ação e escolha da melhor, execução e por fim avaliação da 

eficácia da decisão. 

 

A decisão ética não se encontra em nenhum livro, protocolo ou normas, dado que cada 

problema tem que ser olhado e analisado tendo em consideração as circunstâncias que o 

tornam particular, único e singular. Os problemas não são iguais, pelo que as soluções 

também não o serão. 

  

A utilização deste modelo, não garante que se toma a decisão certa mas permite que o 

enfermeiro considere as alternativas à luz dos princípios e valores em conflito, escolher 

uma alternativa com consciência e assumir a responsabilidade de decisão. 

 

A forma como os enfermeiros lidam com os dilemas éticos depende de vários fatores, 

como nível de competência e desenvolvimento profissional, os conhecimentos 

desenvolvidos na área da ética (Neves, 2004). 

 

Num contexto de cuidados de enfermagem e numa situação de dilema ético, 

proporcionar a adoção de estratégias que permitam a inclusão do doente no processo de 

tomada de decisão, sobretudo em momentos de vulnerabilidade devido à doença, é 

contribuir para o seu bem-estar, é respeitar a sua capacidade de autodeterminação e a 

sua dignidade. Ao fazê-lo o enfermeiro está a orientar a sua prática segundo os 

princípios orientadores da sua atividade, ou seja, a responsabilidade, o respeito pelos 

direitos humanos e a excelência do exercício. 

 

Ao longo dos tempos a enfermagem tem-se vindo a afirmar como uma ciência e uma 

prática em que o valor primordial é o bem-estar do indivíduo, de sua família ou de uma 

comunidade. Ao longo da sua experiência profissional os enfermeiros vão aprendendo 

que o seu trabalho não tem como único objetivo o combate à doença e a luta contra a 

morte, mas também a promoção da saúde, a prevenção da doença e os cuidados de 

reabilitação. No entanto, a morte é inevitável em determinado momento da vida, pelo 

que deveria ser encarada com naturalidade e vivido com dignidade. Porém muitas vezes 

é sentido como a falha dos nossos esforços, evidenciando a debilidade das ciências 
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biomédicas. Assim, os cuidados paliativos têm dificuldade em se afirmar, pois eles são 

o assumir de um percurso em que já não se procura a cura, mas em que ainda existe 

muito a fazer. Os cuidados paliativos surgem numa fase da vida em que a reflexão ética 

dos cuidados de enfermagem, as relações humanas e o trabalho pluridisciplinar têm um 

papel primordial. Os cuidados paliativos, no centro do cuidado de enfermagem, 

caracterizam todo o simbolismo do verbo “cuidar” e toda a riqueza de uma abordagem 

humanista onde o cuidar encontra todo o seu sentido. A eficiência dos cuidados 

paliativos depende de uma verdadeira interação entre o doente, família e todos os 

profissionais de saúde e sociais, pois todos eles são imprescindíveis e complementam-se 

uns aos outros (Colégio de Cuidados de Enfermagem, 1999). 
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CAPÍTULO I – DA PROBLEMÁTICA À METODOLOGIA 

1. METODOLOGIA 

  

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992) “... investigação é, por definição algo que se 

procura”. 

 

A investigação científica é um processo que permite solucionar problemas relacionados 

com o conhecimento dos fenómenos, da sociedade em que vivemos. 

 

A investigação permite descrever, explicar e predizer factos, acontecimentos ou 

fenómenos. 

   

A metodologia é um processo racional, para atingir o conhecimento ou a demonstração 

da verdade, onde a ordem de assuntos tenha uma sequência lógica. 

 

A metodologia científica é a base para a realização de todo o trabalho de investigação, é 

o modo como o trabalho científico se organiza, em função dos objetivos a atingir, com o 

mesmo. 

 

A metodologia vem dar resposta a questões ou solucionar problemas. 

 

1.1 Decisões Metodológicas 

A Enfermagem caminha hoje no sentido em que a investigação se torne imprescindível 

para o desenvolvimento da sua prática, seja ela na condição de saúde como na condição 
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de doença. Segundo Fortin (1999), “o objeto da investigação em ciências de 

enfermagem é o estudo sistemático de fenómenos presentes no domínio dos cuidados de 

enfermagem, o qual conduz à descoberta e ao desenvolvimento de saberes próprios da 

disciplina. [...] o domínio de investigação em ciências de enfermagem, corresponde 

sensivelmente aos conceitos próprios da enfermagem que são a pessoa, o seu meio 

ambiente, a saúde, o cuidado de enfermagem e as relações entre eles”. E ainda segundo 

a mesma autora (1999) “A investigação é um método explícito que inclui uma série de 

etapas intelectuais e de técnicas operatórias para resolver um problema”. 

 

Tendo em conta todo o trabalho que tem sido desenvolvido até aqui, procuramos 

particularmente contributos para a fase que agora iniciamos. 

 

Todos os esforços desenvolvidos pela manutenção da vida humana incitaram a 

pesquisas na área da saúde, dos quais resultaram os avanços da prática médica e os 

inúmeros recursos tecnológicos de que hoje dispomos. Além de contribuírem para 

melhorar visivelmente a saúde da população em geral, também provocaram profundas 

transformações no panorama das decisões éticas que norteiam a conduta dos 

profissionais de saúde e em particular dos enfermeiros. Isto é particularmente 

significativo nas decisões sobre terapêuticas e cuidados a serem prestados a crianças 

com doença terminal avançada, quando o objetivo fundamental da Enfermagem em 

saúde infantil é promover o bem-estar da criança e da sua família, proporcionando-lhe 

um desenvolvimento harmonioso, ao longo do ciclo da vida e inserir na sua prática 

diária o atendimento holístico e humanizado, assim como oferecer apoio aos seus 

familiares.  

 

Contudo, no tratamento de uma criança vítima de doença terminal não existem limites 

claros entre o tratamento de caráter curativo e o início dos cuidados paliativos, o que 

conduz a sentimentos de angústia e medo, dada a proximidade da morte, na criança, na 

sua família e na equipa multidisciplinar que dela cuida. 
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Figura 1 - Modelo de Investigação 

 
A profissão de enfermagem só encontra a sua plenitude aquando dos cuidados paliativos 

e de todos os profissionais de saúde o enfermeiro é quem mais presta assistência à 

criança doente e sua família. 

 

A ação dos enfermeiros é no sentido de promover a qualidade de vida máxima no tempo 

de vida que resta, em garantir cuidados de acompanhamento e de suporte, com respeito 

pela dignidade de cada pessoa e no cumprimento das regras da ética e da deontologia 

profissionais. 

 

O cuidar em fim de vida, na medida em que procura garantir a qualidade de vida do 

doente e a sua dignidade enquanto pessoa, implica uma reflexão relativa aos aspetos 

éticos envolvidos e sobre os quais temos procurado incidir a nossa prática de 

enfermagem, numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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À medida que aumentam os progressos médico-científicos, cresce também o número de 

questões morais e éticas que se colocam. É crucial nunca esquecer que a pessoa é o 

verdadeiro centro de atenção e que “cuidar” implica sempre questionar se o que é 

cientificamente possível é eticamente correto. 

 

1.2 O Método 

 

O homem procura através das suas potencialidades conhecer o mundo em que vive, 

desenvolvendo ao longo dos tempos métodos mais ou menos elaborados que lhe 

permitem perceber a natureza e o comportamento das pessoas. 

 

A metodologia em investigação ou ciência dos métodos é fundamental na disciplina que 

reflete sobre os processos racionais de um pensamento metódico. É por isso, uma 

procura, uma investigação, refletida para obter um saber, um poder, que deve utilizar 

conceitos básicos e instrumentos racionais para atingir o seu fim. O “bom uso” destes 

instrumentos deve levar o investigador a colher, organizar, interpretar e explicar os 

dados obtidos como um todo racionalmente coerente com o propósito de obter 

resultados lógicos e fidedignos. É portanto o caminho lógico para alcançar uma verdade 

quando a ignoramos, ou para demonstrar essa verdade aos outros quando a conhecemos. 

 

São incalculáveis os métodos utilizados pelos pesquisadores em enfermagem, no estudo 

dos problemas que interessam ao desenvolvimento de uma base científica para essa 

ciência. Tal diversidade é fundamental ao espírito científico, cuja meta principal é a 

descoberta de conhecimentos. 

 

A metodologia é sem dúvida um instrumento importante no processo de investigação, 

uma vez que nos permite elaborar o estudo de forma ordenada na tentativa de atingir os 

objetivos. 

 

Cada investigação é uma experiência única, que utiliza caminhos próprios e cuja 

escolha está ligada a numerosos critérios como sejam a interrogação de partida, a 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           160 
 

formação do investigador, os meios de que dispõe e o contexto institucional em que se 

insere o trabalho (Quivy, 2005). 

 

Como nos referencia De La Cuesta (1998), a investigação não se dirige somente a 

solucionar um problema mas também a transformar situações; considera assim a que a 

investigação deve estar orientada a ocupar um lugar de trocas sociais de forma 

progressiva e isto só se consegue ao conceptualizar em termos emancipatórios. 

 

A opção pela metodologia qualitativa não ocorreu ao acaso, mas sim tendo em 

consideração a natureza do objeto desta investigação, a sua historicidade e os 

procedimentos interpretativos adotados. 

 

Tendo em conta as cinco características básicas, consideradas por Bogdan e Biklen 

(1994), nos estudos qualitativos, em que é considerado: 

 O ambiente natural, como fonte direta de dados; 

 O pesquisador como principal instrumento; 

 Os dados recolhidos são predominantemente descritivos; 

 A preocupação com o processo é maior do que o produto; 

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida, é o enfoque de 

atenção especial para o pesquisador. 

 

É de salientar que a nossa visão do mundo, valores e ideias, experiências de vida, 

profissional e de pesquisa, conhecimento teórico e metodológico também contribuíram 

para esta escolha. 

 

Segundo a classificação de Fortin (1999), este estudo enquadra-se no nível 1 de 

conhecimentos, exploratório e descritivo, enquadrado num paradigma qualitativo, com 

uma abordagem fenomenológica. “O objetivo do estudo será explorar o domínio em 

profundidade e explorar o conceito para extrair dele todas as manifestações com vista a 

descrever o fenómeno”(Fortin, 1999). 
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Faz sentido o uso de uma metodologia qualitativa, com o seu potencial de poder 

oferecer uma visão mais aprofundada da vivência de um enfermeiro em pediatria, 

quando a cura não é mais possível. 

 

“A investigação qualitativa proporciona conhecimento sobre as perspetivas e condutas 

das pessoas, permitindo uma maior compreensão sobre elas” (De La Cuesta, 1998). 

Criar hábitos de investigar fenómenos humanos na nossa prática diária poderá valorizar 

a profissão de Enfermagem, pois o rigor científico gera o evoluir do saber o que se 

reflete no desempenho diário, aumentando a responsabilidade de cada um no cuidar as 

pessoas. Só assim, com o uso da investigação qualitativa no quotidiano de trabalho, e 

com a respetiva divulgação dos seus resultados é que os enfermeiros podem sensibilizar 

os seus colegas sobre as respostas humanas e as suas experiências em relação a um 

problema de saúde e também sobre como as pessoas detentoras de um problema de 

saúde e as suas famílias se adaptam, contribuindo para a qualidade no trabalho de 

enfermagem. (De La Cuesta, 1998). 

 

1.3 Definição de Objetivos 

 

Tendo em consideração a literatura atual, e na tentativa de melhor compreender as 

perspetivas dos enfermeiros, através desse conhecimento temos como objetivos:  

 

• 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 início 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;  
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• Conhecer a opinião dos enfermeiros relativamente ao processo de morte. 

 

1.4 O Meio 

  

O presente estudo de investigação decorreu em meio natural, entre o dia 1 de Março e o 

dia 31 de Maio de 2007, no IPOFG Porto, em virtude de existir um serviço de pediatria, 

de fácil acesso, tendo em conta a sua proximidade ao meu local de residência e de 

trabalho e eu ter interesse em saber quais as perspectivas dos enfermeiros relativamente 

aos cuidados paliativos pediátricos. 

 

Assim, foi efetuado um pedido de autorização por escrito ao diretor clínico do Centro de 

Formação e à Comissão de Ética para Saúde, para que a realização do presente estudo, 

fosse possível.  

 

1.5 População/Amostra 

 

Segundo Fortin (1999), “uma população é uma coleção de elementos ou sujeitos que 

partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios. O elemento é a 

unidade base da população particular que é submetida a um estudo é chamada 

população alvo”. 

 

A população neste estudo é constituída por enfermeiros que desenvolvem a sua 

atividade num serviço de pediatria e que tem contacto com a transição dos cuidados 

curativos para os cuidados paliativos. Dada a impossibilidade de tratar a população 

total, recorreu-se a uma amostra, ou seja a um subconjunto selecionado 

intencionalmente para se obter informações relativas às características dessa população. 

 

Fortin (1999) descreve o conceito de amostragem, como um “procedimento pelo qual 

um grupo de pessoas ou um subconjunto de uma população é escolhido com vista a 
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obter informações relacionadas com um fenómeno, e de tal forma que a população 

inteira que nos interessa esteja representada”. 

 

Caracterizamos então a amostra deste estudo, como não probabilística intencional. A 

amostra intencional é frequentemente a mais utilizada no estudo fenomenológico. Este 

método de seleção, baseia-se no conhecimento específico dos participantes, sobre um 

determinado fenómeno, com o objetivo de partilhar esse conhecimento. 

 

Segundo Patton, citado por Streubert e Carpenter (2002), “a lógica e o poder da amostra 

intencional está na seleção de casos ricos de informação para estudar em profundidade. 

Os casos ricos de informação são aqueles a partir de quem se pode aprender muito de 

assuntos de importância central para a finalidade da investigação, daí o termo amostra 

intencional”. 

 

Foi estabelecido como critério pré-determinado  para a seleção da amostra:   

• Ter no mínimo dois anos de exercício profissional; 

 

A partir do contacto com o serviço de pediatria foram referenciadas 27 enfermeiros. 

Através de contacto pessoal ou telefónico posteriormente, fizemos um rápido 

esclarecimento sobre a pesquisa e perguntámos se os mesmos gostariam de participar, e 

diante da aceitação, em sequência, marcámos uma data e um horário para a realização 

da entrevista. 

 

Dos 27 enfermeiros referenciados, conseguimos obter a participação de 15, pois 2 

encontravam-se de Licença de Maternidade, 1 de Férias, 4 recusaram participar no 

estudo e cinco não obedeciam ao critério previamente definido. Sendo assim, 

realizámos entrevistas a 15 enfermeiros, que constituíram a nossa amostra. 

A dificuldade para a realização do estudo depreendeu-se do facto de existirem muitas 

incompatibilidades de horário, face à elevada carga horária da classe de enfermagem. 
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1.6 Instrumento e Procedimentos na Colheita de Dados 

 

A recolha de informação é extremamente importante para a realização de um trabalho 

de investigação. O instrumento de colheita de dados é a “ferramenta” que permite 

recolher informação e consequentemente obter as conclusões do estudo. 

 

Os dados podem ser colhidos de diferentes formas, no entanto o investigador deve 

determinar o tipo de instrumento de colheita de dados, que melhor se adapte aos 

objetivos do estudo, à questão de investigação e ao nível de conhecimentos. 

 

A entrevista, segundo Fortin (1999), “é um modo particular de comunicação verbal, que 

se estabelece entre o investigador e os participantes com o objetivo de colher dados 

relativos às questões de investigação formuladas [...] este método é frequentemente 

utilizado nos estudos exploratórios-descritivos”. 

 

Tendo em conta o objetivo do nosso estudo selecionámos a entrevista semiestruturada 

gravada em suporte magnético, como técnica para a colheita de dados. Na entrevista não 

estruturada ou não uniformizada, “ a formulação e a sequência das questões não são 

predeterminadas, mas deixadas à livre disposição do entrevistador. A entrevista não 

estruturada é utilizada principalmente nos estudos exploratórios, quando o entrevistador 

quer compreender a significação dada a um acontecimento ou a um fenómeno na 

perspetiva dos participantes [...] é um instrumento priveligiado no quadro de uma 

variedade de métodos de investigação qualitativa, como no caso da fenomenologia...”, 

tal como refere Fortin (1999).  

 

Nesta sequência de ideias, optamos por este método de recolha de dados, uma vez que 

dispomos de uma lista de assuntos que queremos abordar. Pretendemos conhecer a 

“postura” e inquietudes do enfermeiro em pediatria face à transição para os cuidados 

paliativos. Com este método julgamos que o grau da profundidade dos elementos 

recolhidos será mais elevado, pois recolheremos testemunhos e interpretações dos 

entrevistados, respeitando os seus próprios quadros de referência, a linguagem e as suas 

categorias mentais, cabendo ao investigador o papel de reencaminhar a entrevista para 
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os objetivos idealizados e orientar para as perguntas às quais o entrevistado não chega 

sozinho. 

 

A entrevista é um instrumento metodológico muito relevante numa investigação de 

pendor qualitativo. Segundo Quivy (2005) a entrevista semiestruturada “não é 

inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas”. 

Neste sentido foi elaborado um guião de entrevista; guia orientador para as entrevistas 

(Anexo I), com o intuito de dar resposta aos objetivos em estudo.  

 

Durante as entrevistas, procurámos estabelecer um relacionamento adequado com o 

entrevistado na base do respeito para com o mesmo, procedemos à apresentação do 

estudo, relativamente ao tema, objetivo, importância do estudo e metodologia utilizada. 

(Anexo II), foi também obtido o consentimento livre e informado do participante, no 

sentido de garantir o anonimato e confidencialidade dos dados fornecidos através da 

entrevista (Anexo III) e para realizar a gravação digital (Anexo IV), agradecemos a 

entrevista e facultámos posteriormente o texto da entrevista ao entrevistado para 

proceder a eventuais correções. Após a realização das entrevistas, estas foram 

transcritas fornecendo-se um código de identificação a cada entrevista. As entrevistas 

foram realizadas num ambiente com as condições necessárias para que os entrevistados 

se sentissem mais dispostos a colaborar. Houve a preocupação de respeitar os critérios 

de realização da entrevista. 

 

Segundo Fortin (1999), ainda antes de proceder à entrevista, é necessário efetuar 

algumas diligências, tais como:  

 Obter a autorização para realizar o estudo, das instâncias implicadas; 

 Obter a aprovação da Comissão de Ética de Investigação para a Saúde do 

estabelecimento em questão; 

 Preparar os responsáveis da entrevista; 

 Tomar decisões relativamente ao desenrolar do estudo; 

 Tomar decisões relativas à constância e ao controlo durante a colheita de dados; 

 Avaliar problemas potenciais. 
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Estas foram as minhas linhas de orientação, ao longo de todo processo de preparação da 

colheita de dados. 

 

Streubert e Carpenter (2002), sugerem que o investigador contacte com os participantes 

antes da entrevista, com o objetivo deste se preparar para a colheita de dados, assim 

como, para o estabelecimento de uma relação interpessoal de confiança e segurança 

com o participante, para que este se sinta mais à vontade para responder às questões 

colocadas.  

 

Foram ainda efetuadas três entrevistas exploratórias, com o objetivo de aperfeiçoar a 

colocação de questões, assim como a nossa forma de estar e de nos exprimirmos. Não 

foi efetuada qualquer alteração no guião da entrevista. 

 

Na realização das entrevistas à amostra selecionada, constituída por 15 enfermeiros que 

trabalham em pediatria, os objetivos que se pretendia atingir eram os seguintes: 

• 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 início 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. 

 

Todas as entrevistas decorreram de forma ligeiramente diferente e o tempo de realização 

de cada uma delas foi variado, o que é explicado pelas características dos sujeitos que 

constituíram a amostra. 
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1.7 Considerações Éticas 

A ética é a “ciência da moral e arte de dirigir a conduta”, tal como refere Fortin (1999). 

 

O aumento rápido das pesquisas envolvendo pessoas tem conduzido a preocupações 

éticas e debates similares quanto à proteção dos direitos dos indivíduos que participam 

das pesquisas de enfermagem. 

 

Segundo Fortin (1999) “…a ética é o conjunto de permissões e de interdições que têm 

um enorme valor na vida dos indivíduos e em que estes se inspirem para guiar a sua 

conduta.” 

 

No que diz respeito à investigação, as considerações éticas têm sido alvo de 

consideração crítica. Tal como referem Streubert e Carpenter (2002), “comprometer-se 

com um estudo de investigação implica a responsabilidade pessoal e profissional de 

assegurar que o desenho dos estudos quantitativos ou qualitativos sejam sólidos do 

ponto de vista ético e moral”.  

 

Segundo os mesmos autores (Streubert e Carpenter, (2002)), “ a investigação qualitativa 

traz consigo um novo conjunto de considerações éticas [...] os assuntos relacionados 

com o consentimento informado, anonimato e confidencialidade, obtenção de dados, 

tratamento e relação participante-investigador na investigação qualitativa implicam 

novas considerações éticas e, por vezes considerações éticas não esperadas”. 

 

Tendo em consideração os enunciados descritivos dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, consideramos que do ponto de 

vista das atitudes que caracterizam o exercício profissional dos enfermeiros, o respeito 

pelos valores, costumes, religiões e todos os demais previstos no código deontológico 

enformam a boa prática de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2001).  

 

Na investigação, apesar de todos os seus esforços para informar os participantes e para 

antecipar os resultados, existe pouco controlo sobre o que pode surgir de uma entrevista 
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qualitativa. Assim, os investigadores devem ter em consideração princípios básicos no 

decorrer da investigação, tais como o princípio de não-maleficência, os princípios de 

beneficência e justiça, o princípio de autonomia e o consentimento informado. 

 

O consentimento informado, segundo Polit e Hungler, citado por Streubert e Carpenter 

(2002), “...significa que os participantes possuem informação adequada no que se refere 

à investigação; são capazes de compreender a informação; têm a capacidade de escolher 

livremente, capacitando-os para consentir ou declinar voluntariamente a participação na 

investigação”. 

 

Neste estudo, tal como já foi referido, foi garantida proteção e explicado a cada um dos 

indivíduos que não existia qualquer obrigatoriedade de participação. Foi assegurado que 

todos os dados pessoais seriam resguardados e que a informação seria tratada de forma 

confidencial. Assim como, foi pedido consentimento a cada um para realizar a gravação 

áudio das entrevistas e assegurado que a gravação seria destruída após o estudo ser dado 

por concluído. 

 

Os princípios éticos e as considerações que um entrevistador deve ter sempre presentes 

na investigação qualitativa foram sempre respeitados ao máximo na elaboração das 

entrevistas do presente estudo. Assim, ao longo do documento os entrevistados serão 

denominados de acordo com a ordem numérica de realização das entrevistas: E1 – sigla 

atribuída ao 1º entrevistado, E2 – sigla atribuída ao 2º entrevistado, E3 – sigla atribuída 

ao 3º entrevistado, E4 – sigla atribuída ao 4º entrevistado, E5 – sigla atribuída ao 5º 

entrevistado, E6 – sigla atribuída ao 6º entrevistado, E7 – sigla atribuída ao 7º 

entrevistado, E8 – sigla atribuída ao 8º entrevistado, E9 – sigla atribuída ao 9º 

entrevistado, E10 – sigla atribuída ao 10º entrevistado, E11 – sigla atribuída ao 11º 

entrevistado, E12 – sigla atribuída ao 12º entrevistado, E13 – sigla atribuída ao 13º 

entrevistado, E14 – sigla atribuída ao 14º entrevistado, E15 – sigla atribuída ao 15º 

entrevistado assegurando assim que a descodificação e identificação das pessoas não 

seja de modo algum possível. 
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1.8 Colheita de Dados 

  

Com intuito de garantir o anonimato dos participantes e simultaneamente permitir o seu 

reconhecimento ao longo do texto, cada um dos participantes, foi apenas identificado 

através de um código que vai de E1 a E15, porque se trata de um estudo que envolve 

Enfermeiros. 

 

Todas as entrevistas foram efetuadas numa sala confortável e sossegada no respetivo 

serviço dos enfermeiros participantes no estudo, de modo que estes não alterassem as 

suas rotinas, nem causasse tanto transtorno nos mesmos.  

 

Antes de iniciar a entrevista foi entregue o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

que os participantes leram e assinaram, tendo ficado um exemplar com o participante e 

outro com a investigadora. 

 

As entrevistas foram gravadas em gravador digital, após a autorização dos mesmos. 

 

A colheita de dados realizou-se num único encontro, com a duração média de 1 hora.  

 

A recolha de dados durou cerca de 3 meses, desde 1 de março a 31 de maio de 2007. 

 

1.9 Tratamento de Dados 

 

Foram realizadas três entrevistas, de caráter exploratório, junto dos Enfermeiros, com o 

objetivo de perceber qual o grau de familiaridade relativamente aos temas centrais da 

presente investigação e de recolher informação potencialmente relevante para a 

elaboração dos itens do instrumento, nomeadamente ao nível da sua adequação à 

população a estudar. Estas entrevistas tiveram um caráter semiestruturado, assente num 

guião por nós elaborado que compreendia questões abertas relativas aos temas centrais 

da presente investigação:  
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• Quais os dilemas éticos vivenciados por si, perante o doente pediátrico que 

inicia tratamento paliativo?  

• Quais as medidas de apoio utilizadas para lidar com os seus dilemas éticos?  

• Qual o agente a quem compete a tarefa de tomar a decisão relativamente ao 

início do tratamento paliativo? E qual a base desta decisão? 

• Quais as atitudes e dificuldades que sente perante o doente pediátrico com 

doença avançada e sua família?  

• Qual a sua opinião e sugestões, relativamente à prestação de cuidados 

paliativos pediátricos em Portugal? 

•  O que é para si a morte?   

 

Para a interpretação da informação resultante das entrevistas procedemos a uma análise 

do conteúdo, que não é mais que um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção destas mensagens (Bardin, 

2009). Para tal registámos os dados da mensagem obtidos com a ajuda de categorias que 

tinham sido definidas a priori mas que foram enriquecidas a posteriori. 

 

No que se refere às entrevistas realizadas aos participantes, foi constituída uma base de 

dados da qual fazem parte todas as entrevistas transcritas (Anexo V ) “…os métodos de 

análise de conteúdo implicam a aplicação de processos e técnicas relativamente 

precisos…apenas a utilização de métodos construídos e estáveis permite ao investigador 

elaborar uma interpretação que não tome como referência os seus próprios valores e 

representações” (Quivy, 1992). 

 

Os recentes progressos dos métodos de análise de conteúdo foram certamente 

encorajados por esta preocupação conjunta, e largamente partilhada, de rigor e 

profundidade. A análise de conteúdo é hoje uma das técnicas mais comuns na 

investigação empírica realizada pelas diferentes ciências humanas e sociais. Para 

Krippendorf, citado por Vala, (1986) a análise de conteúdo é “uma técnica de 

investigação que permite fazer inferências validas e replicáveis, dos dados para o seu 
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contexto”. Enquanto técnica de pesquisa, a análise de conteúdo exige a maior 

explicitação de todos os procedimentos utilizados. “A análise dos dados de uma 

pesquisa oferece os resultados do estudo. Esses resultados necessitam de uma avaliação 

e interpretação, o que constitui uma tarefa desafiadora”, segundo Hungler e Polit 

(1995). 

Recorreu-se à análise temática, efetuando-se uma análise transversal, isto é, aquela que 

recorta o conjunto das entrevistas através de uma grelha de categorias projetada sobre os 

conteúdos (Bardin, 2009). 

 

De acordo com Bardin (2009) “…são duas as etapas a utilizar na análise de conteúdo: o 

inventário: isolar os elementos; a classificação: repartir os elementos, e portanto 

procurar ou impor uma certa organização às mensagens”. 

 

Nas entrevistas analisadas, e segundo Laurence Bardin (2009), as categorias foram do 

tipo temático, em que: 

  O tema foi a Unidade de Registo (UR - unidade de conteúdo mínima) mais 

relevante;  

 A Unidade de Contexto (UC- segmento de conteúdo mínimo que dá 

sentido) foi normalmente o parágrafo; 

  A Unidade de Enumeração (UE - coincide com o nº de aparecimentos no 

corpus das UC).  

 

Conforme era realizada a leitura do material empírico, íamos definindo os códigos, ou 

seja, observando as palavras ou frases que caracterizavam uma ideia expressa pelos 

participantes. A seguir, apresentaremos alguns trechos de entrevista e a sua respetiva 

codificação, para elucidar como decorreu o processo. 

 

 

 

 

 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           172 
 

Tabela 1 - O Processo de Codificação 

Trechos da entrevista Unidade de contexto 

“O que me causa mais mau estar é não saber o que 

dizer. Não saber como confortar aqueles pais que estão 

a sofrer… É muito difícil reconfortar os pais numa 

altura destas…” (E15); 

Pais 

“… há um fator muito grande que é aquela família, 

aquela família tem que dar a sua opinião… é isso que 

nós defendemos, é que os pais sejam incluídos no 

tratamento e tenham uma opinião ativa sobre a situação 

da criança e como resolver a situação da 

responsabilidade. “ (E5); 

Família 

… não há mais nada a fazer, há muito mais, que é tratar 

o desconforto, dar dignidade… o principal é evitar o 

sofrimento e respeitar a dignidade humana.” (E7); 

Dignidade Humana 

 

 

Nesse período, fizemos leituras exaustivas do material, com idas e vindas, reflexões, 

construções e reconstruções para reagrupar os códigos organizados, a partir das suas 

semelhanças, surgindo então as UR. 

 

O processo de categorização foi efetuado, tendo por base as analogias de significado das 

UR. Assim sendo, o sistema de categorias é o produto final da progressiva classificação 

analógica das UR, pelo que a sua designação conceptual definitiva ocorreu somente no 

final deste procedimento. 
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Tabela 2 - O Processo de Categorização 

 

UNIDADES DE CONTEXTO 

 

 

UNIDADES DE 

REGISTO 

 

CATEGORIAS 

Cuidados Paliativos 

Com Dilemas 

Dilemas Éticos dos 

Enfermeiros 

Dor/Sofrimento 

Equipa 

Obstinação Terapêutica 

Pais 

Fim da Vida 

Idade da Criança 

Criança 

Decisão Clínica/Médica 

 

Sem dilemas 

 

Grupo 

Existem Medidas 

Medidas de Apoio 

Experiência Pessoal/Auto-

Conhecimento 

Equipa Médica 

Psicóloga 

Instituição 
Não Existem/Não são 

Suficientes 

Encontros  

Estratégias/Sugestões Atividades Lúdicas 

Equipa Multidisciplinar 

Decisão 
 

Início dos Cuidados 

Paliativos 

Médicos 

Família 

Adolescentes 

Evolução/ Progressão da Doença 

Critérios Clínicos/Exames 

Ordem de Não Reanimar 
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Não às Técnicas Invasivas 

Controlo da Dor 

Dignidade Humana 

Englobar Toda a Família 

Atitudes 

Perante a 

Criança/Família 

Apoio 

Avaliar a Informação Disponível 

Presença/Disponibilidade 

Empatia 

Respeito 

Conforto 

Flexibilidade 

Partilha de Sentimentos 

Ouvir/Escutar 

Ser Verdadeiro 

Sentimento de Impotência 

Dificuldades Sentidas 

Sofrimento 

Comunicação 

Tempo 

Progenitores 

Domiciliários 
 

Pediatria 

 

Cuidados no Fim da 

Vida 

Serviço de Pediatria 

Unidade de Cuidados Paliativos 

Passagem 

Significado Positivo 

Morte 

Faz Parte da Vida 

Alívio/Fim do Sofrimento 

Liberdade 

Não-Aceitação 

Significado Negativo 

Não tem Significado 

Não há Preparação 

Perda/Pena 

Medo 
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2 - CONHECER AS PERSPETIVAS DOS ENFERMEIROS 

RELATIVAMENTE AOS CUIDADOS PALIATIVOS 

PEDIÁTRICOS 

 

Nesta parte do trabalho apresentaremos os dados obtidos através dos discursos 

produzidos pelos indivíduos que participaram neste estudo. 

 

Os dados resultantes das entrevistas efetuadas foram organizados em categorias e 

subcategorias. Esta tarefa consistiu em procurar contínuo das semelhanças e diferenças, 

agrupamentos de ideias e aspetos significativos daquilo que deve ser aprendido e a 

decisão final do que vai ser transmitido. 

 

Ao iniciar este longo percurso, tivemos em consideração que é da interpretação dos 

dados de uma situação e do significado que lhe é atribuído, que resulta a compreensão 

de uma determinada situação, tornando-se incompleta uma análise que não contemple o 

significado que cada ator atribui a um determinado fenómeno. É tendo por base estas 

premissas que, a partir da análise de conteúdo das entrevistas efetuadas aos 

participantes, passamos a referir alguns dados das suas trajetórias para depois analisar e 

conhecer quais as suas perspetivas sobre os cuidados paliativos pediátricos. 

 

Esta é talvez a fase mais delicada de todo o processo de investigação, pelo rigor que é 

exigido nas diferentes etapas. Assim, só com um trabalho exaustivo dos dados obtidos 

através da colheita de dados, a sua análise e introspeção garantem a qualidade do 

trabalho. 

 

Daremos a conhecer em primeiro lugar as características dos participantes deste estudo, 

passando de seguida à apresentação dos dados relativos ao resultado da análise de 

conteúdo. 
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 2.9 Caracterização da Amostra 
 

A amostra incluída neste estudo, foi constituída por 15 participantes, cuja atividade 

laboral desenvolvida é a Enfermagem. 

 

Na caracterização da amostra foram utilizadas as seguintes características: a idade, o 

género, a etnia, o estado civil, a área de residência, a categoria profissional, nº de anos 

de exercício profissional, tipo de hospital onde desenvolve a sua atividade profissional e 

outras atividades curriculares.  

 

A) A Idade 

 

Gráfico 1 - A Idade dos Participantes 
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Pela análise do gráfico 1 verifica-se que as idades dos enfermeiros varia entre os 25 e os 

47 anos de idade. A média de idade é de 35 anos.  

 

 

 

 

 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           177 
 

B) O Sexo 

Gráfico 2 - O Sexo dos Participantes 

 
 

Ao analisar o gráfico 2 podemos verificar que todos os participantes são do sexo 

feminino, sexo dominante na classe de enfermagem. 

 

C) A Etnia 

 

Gráfico 3 - A Etnia dos Participantes 

 
Relativamente à etnia dos participantes verifica-se que todos eles são de etnia 

caucasiana. 
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D) O Estado Civil 

 

Gráfico 4 - O Estado Civil dos Participantes 

 
No que se refere ao estado civil, este divide-se em três grupos: solteira, casada e 

divorciada, sendo que maioritariamente são casadas, seguindo-se as solteiras e por fim 

as divorciadas. 

 

E) A Área de Residência 

Gráfico 5 - A Área de Residência dos Participantes 

 
 

Constata-se pela análise do gráfico 5, que 14 dos participantes pertencem à zona 

metropolitana do Porto e apenas 1 à zona metropolitana de Aveiro. 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           179 
 

Figura 2 - Área Geográfica de Residência dos Participantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Metropolitana do Porto e Aveiro  
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F) A Categoria Profissional 

 

Gráfico 6 - A Categoria Profissional dos Participantes 

 
 

No que diz respeito à categoria profissional esta varia entre Enfermeira Nível I, 

Graduada e Enfermeira Especialista, destacando-se de entre os três grupos o de 

Enfermeira Graduada. 
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G)Número de Anos de Exercício Profissional 

 

Gráfico 7 - Número de Anos de Exercício Profissional dos Participantes 

 
 

Verificamos que o número de anos de exercício profissional compreende-se entre os 3 e 

os 27 anos, sendo a média destes de 9,8, o que poderá ser expressão de uma longa 

experiência na área de interesse em análise. 
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H)Tipo de Hospital onde Desenvolve a Atividade Profissional 

 

Gráfico 8 - O Tipo de Hospital onde os Participantes Desenvolvem a sua Atividade 

Profissional
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Pela análise do gráfico 8 verifica-se que todos os participantes desenvolvem a sua 

atividade num hospital de especialidade. 
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I) Outras Atividades Curriculares 

 

Gráfico 9 - Outras Atividades Curriculares dos Participantes 
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Pela análise do gráfico, verificamos que mais de metade da nossa amostra não se 

encontra a desenvolver nenhuma atividade curricular, o que poderá ser reflexo da grave 

instabilidade que vive a classe da enfermagem. Contudo, é de realçar os 7 enfermeiros 

da nossa amostra que continuam a investir na carreira de enfermagem, sendo uma mais 

valia para o desenvolvimento da sua atividade profissional. 
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CAPÍTULO II – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 

DADOS 

1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos testemunhos foi realizada, a partir da organização dos depoimentos, 

segundo categorias temáticas. 

 

Foram trabalhados os resultados das entrevistas realizadas no sentido de conhecer as 

perspetivas dos Enfermeiros sobre os cuidados paliativos pediátricos. Nos discursos 

produzidos foram identificadas categorias e subcategorias que permitem conhecer a 

opinião dos enfermeiros no que concerne aos cuidados paliativos pediátricos. Segue-se 

o quadro esquemático que demonstra os agrupamentos de categorias e UR por nós 

definidos, realçando a categoria dilemas éticos dos enfermeiros, nesta vertente tão 

especial que é a pediatria.  

Quadro 2 - Construção das Categorias 

Categorias Unidades de Registo ou Sub-Categoria 

Dilemas Éticos dos Enfermeiros 
Com Dilemas 

Sem Dilemas 

Medidas de Apoio 

Existem 

Não Existem/Não são Suficientes 

Estratégias/Sugestões 

Início dos Cuidados Paliativos 
Decisão 

Critérios 

Perante a Criança/Família 
Atitudes 

Dificuldades Sentidas 
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Cuidados no Fim da Vida Pediatria 

Morte 
Significado Positivo 

Significado Negativo 

 

1.1 Dilemas Éticos dos Enfermeiros 

 

Tomar decisões faz parte do nosso dia a dia. Optar de entre várias hipóteses de escolha 

o que se quer fazer é decidir, sendo a tomada de decisão como a fase final do ato 

voluntário que sucede à reflexão e que corresponde ao momento de escolher e resolver.  

 

Quando se toma uma decisão têm-se como orientação os conhecimentos científicos, a 

experiência, as regras da sociedade, os princípios éticos e normas morais. 

 

No que concerne aos cuidados de enfermagem, a crescente complexidade das situações 

de saúde, o avanço da tecnologia e da ciência e a prevalência do fator economicista, 

conduzem a situações que envolvem aspetos éticos e morais de natureza complexa. O 

confronto de valores que este tipo de situações origina, coloca o enfermeiro numa 

situação em que é preciso fazer uma escolha, tomar uma atitude, uma decisão. 

 

O dilema ético partilha destes atributos e surge quando duas ou mais proposições morais 

entram em conflito. No contexto dos cuidados de saúde, o dilema ético surge quando as 

alternativas de ação envolvem a possibilidade de causar malefícios. O dilema ético 

surge quando há um conflito entre princípios éticos e bioéticos numa situação 

caracterizada por quatro elementos – o agente, o ato, as circunstâncias e as 

consequências. A prática da enfermagem e o código deontológico que a orienta estão 

fundamentados nestes princípios, pelo que os dilemas éticos serão um conflito entre 

deveres. 

 

O dilema ético não é de fácil resolução e a dificuldade reside na escolha da alternativa, 

dado que tem de ser feita de entre duas ou mais posições contraditórias, que requerem 

tipos de ação aceitáveis e simultaneamente incompatíveis. A dificuldade em avaliar as 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           186 
 

consequências de cada uma das alternativas, no que se refere aos benefícios e perdas, é 

geradora de conflitos, que depende da intensidade e do grau de dificuldade em decidir 

entre a opção mais e menos favorável. O dilema ético, é uma situação única, num 

contexto sem precedentes e sem regras pré-estabelecidas.  

 

A estratégia de resolução dos dilemas procura anular as diferenças e a dificuldade em 

assumir posições perante situações em conflito, pelo que a solução exige processos de 

deliberação complexos. 

 

Os princípios éticos devem ser considerados pelo profissional de saúde no processo de 

tomada de decisão, entre opções de conduta, no âmbito dos cuidados paliativos. 

Nenhum princípio ético é absoluto, devendo ser moderados entre si de forma que, 

isoladamente, nenhum tem o poder de fundamentar a melhor opção terapêutica em dada 

situação. São eles: a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. 

 

Nesta categoria importa referir que os dilemas éticos são determinados pelas respostas 

individuais de cada um dos enfermeiros participantes no estudo e neste sentido 

emergiram as seguintes unidades de registo: 

• Com Dilemas; 

• Sem Dilemas. 

 

Passaremos a descrever cada unidade de registo, na perspetiva dos participantes: 

1.1.1Com Dilemas  

A ética é uma reflexão sobre as questões que todo e qualquer prestador de cuidados 

deverá colocar a si mesmo quando se depara com uma situação de cuidados tida como 

problemática, pelo que muitas das vezes surgem dilemas éticos. 
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Quadro 3 - Com Dilemas 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Com Dilemas 

Cuidados Paliativos 

Dor/Sofrimento 

Equipa 

Obstinação Terapêutica 

Pais 

Fim da Vida 

Idade da Criança 

Criança 

 

6 

5 

2 

6 

7 

1 

4 

2 

Total:        33 

 

Os cuidados paliativos surgiram como reação ao tratamento inadequado dos doentes 

com doenças crónicas avançadas, para as quais não existe tratamento específico ou 

possibilidade de cura. 

 

Os princípios fundamentais da bioética, a autonomia, a beneficência, a não-maleficência 

e a justiça, devem ser tidos em consideração em todos os cuidados de saúde, no entanto 

sem os cuidados paliativos a prática dos mesmos não pode, em muitos casos, respeitá-

los. Contudo, e tal como evidencia a opinião dos enfermeiros entrevistados neste estudo, 

o ato de iniciar cuidados paliativos em pediatria, é todo ele envolto de questões e 

interrogações, pois as crianças representam saúde e esperança e a equipa 

multidisciplinar não se encontra preparada para lidar com este tipo de situações:  

“…é aquele momento da decisão... é quando normalmente entram em cuidados 

paliativos… É claro que há sempre o dilema, mas se… tomar essa decisão é complicado 

… Pronto, o que é difícil é ponderar, o que é que vale a pena, não é, ou que é que é 

desnecessário em termos de intervenções que provocam sofrimento… Primeiro se 

calhar era preciso definir bem cuidados paliativos e que existem esses mesmos, que 

existem e isso pronto eu acho que era importante e também tomar a decisão num tempo 

mais ou menos útil, para que a criança possa aproveitar alguma coisa…” (E2); 
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“…é sempre uma decisão muito difícil… Na criança, primeiro acho que é muito mais 

difícil estabelecer cuidados paliativos, porque a criança tem uma forma de reagir ao 

tratamento diferente. Tem uma taxa de crescimento acelerado, responde melhor e por 

isso é muito mais difícil dizer que não há hipótese para eles.… Mas também é muito 

mais difícil essa transição... depois nós não estamos preparados, por muitas situações 

que vivamos, por muito que até possamos estudar, ninguém está preparado para lidar 

com esse tipo de situações e fugimos, todos fugimos... Porque a fase de uma pessoa 

saber que as hipóteses são mínimas, é sempre difícil sermos nós a decidir que não se vai 

fazer mais nada aquela criança.” (E3). 

 

Contudo, os Enfermeiros realçam que o importante não são as infraestruturas, mas sim a 

filosofia e a formação dos prestadores de cuidados, pois há sempre muito a fazer pelas 

crianças vítimas de doença terminal: 

 “De qualquer forma tu não precisas de ninguém para fazer cuidados paliativos, não 

precisas de quatro paredes, basta uma filosofia de pessoas.” (E7); 

“Claro, que quando entra em cuidados paliativos não quer dizer que não haja mais nada 

a fazer, porque ainda existe muito para fazer, para manter a qualidade de vida há sempre 

muito a fazer, mas lá está é muito complicado saber quando parar, porque a ciência está 

sempre a evoluir e até pode ser que em determinada situação uma criança com doença 

igual, determinado tratamento não deu certo e às vezes tentar mais qualquer coisinha 

pode ser que… por isso, é que é muito complicado saber quando parar. Acho que é 

complicado gerir…” (E8); 

 “Os cuidados paliativos não podem ser encarados como cuidados nos últimos dias de 

vida, de maneira nenhuma. Têm que ser encarados como um processo que leva muito 

tempo e só assim é que eles podem ter uma adaptação…” (E14). 

 

Os enfermeiros participantes no estudo, referem ainda que a forma como a equipa de 

enfermagem e a equipa médica lidam com as crianças vítimas de doença terminal é 

diferente, pois a sua conceção de cuidados paliativos também ela difere. 

 

“… a definição de cuidados paliativos muitas das vezes eles não a consideram, o que à 

partida ainda complica mais o esquema. Enquanto para nós a criança está mais, nós 
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temos uma sensibilidade, muitas das vezes não num processo científico, mas num 

processo empírico, que aquilo que estamos a fazer são cuidados paliativos, a criança não 

tem uma estrutura holística para recuperar, mas o médico não acredita que são cuidados 

paliativos e aí é que está o dilema e muitas vezes eles dizem que não são até se constatar 

que morreu.” (E9). 

 

Há ainda que salientar que tal como nos indica a bibliografia consultada, os cuidados 

paliativos em pediatria em Portugal, ao contrário do que acontece no caso dos adultos, 

são ainda uma realidade a explorar: 

“Cá na pediatria não fazemos muitos cuidados paliativos para começar, até porque cá 

em Portugal e mesmo lá fora os cuidados paliativos pediátricos quase que nem se 

ouvem falar. Se quisermos falar de cuidados paliativos, no mundo reunimos para aí 

quatro ou cinco médicos. Bibliografia não há, temos que mandar vir tudo de fora.” (E7).  

 

Os cuidados paliativos procuram evitar os exames e os tratamentos que não tenham 

como objetivo o bem-estar do doente e acrescentam eficácia e equidade a todo o sistema 

de saúde e, portanto, mais justiça. 

 

Estes doentes devem ser objeto de tanto interesse e atenção como os que se encontram 

em qualquer outra fase da doença, pois embora não se lhes possa prolongar a vida, 

pode-mos aliviar a sua dor e o seu sofrimento: 

“Há situações muito traumatizantes, que causam dor violenta, dor forte… e isso ainda 

cria mais stress… dispneia ou stress respiratório que causam mais stress nos pais. 

Sobretudo a dor e a parte respiratória se nós conseguirmos bem equilibrar, ou até perdas 

hemorrágicas também, a situação clínica da criança implica aqui a maneira como eles 

vão aceitar tudo. A maneira como vão lidar com a situação.” (E9); 

“… a questão mais importante é o controlo da dor…  Aliviando-lhes a dor, promovemos 

maior conforto tanto para eles, como para os familiares que o rodeiam, como para nós 

também, que nos dá uma certa paz interior e de facto nós conseguimos aliviar-lhes 

aquela situação tão indesejada para eles…” (E12); 
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“… a qualidade de vida das crianças e terminar com o sofrimento… há sempre aquele 

dilema, prolongar ou terminar com o sofrimento… principalmente a qualidade de vida e 

ausência de dor na fase mesmo terminal” (E13). 

Contudo, e mais uma vez a falta de formação e clareza de alguns conceitos por parte dos 

profissionais de saúde é evidenciada pelos testemunhos: 

“Eles têm muitos conhecimentos para tratar e depois para lidar com a dor já falha um 

bocado. Muitas vezes já é muito tarde. “ (E3); 

“… Eles tinham muito medo de prescrever morfina, deixavam os miúdos com dores... 

Esse era um dilema bastante chato, querer aliviar a dor e não conseguir, porque não 

tinha prescrição e porque por outros meios não conseguia-mos. Esse dilema acabou.” 

(E6). 

 

Na fase terminal, atinge-se um estado de agonia, em que a morte está eminente. Tudo o 

que se fizer deve ter como objetivo o controlo dos sintomas e o conforto do doente, 

devendo-se evitar tudo o que for supérfluo ou que possa prolongar o processo de morte.  

 

Os cuidados são algo muito significativo na área da saúde com uma vertente técnico-

científica, um importante contributo social e uma preocupação ética. O objetivo é 

promover a humanização do processo de morrer. 

 

As verdadeiras características da profissão de enfermagem só se realizam plenamente 

no cuidado paliativo e de toda a equipa dos cuidados paliativos, o enfermeiro é quem 

mais assiste o doente e sua família. O contacto prolongado e íntimo com o doente 

permite ao enfermeiro reconhecê-lo como pessoa e de perceber o que lhe causa 

desconforto e sofrimento e o que efetivamente o alivia. Só os cuidados de enfermagem 

permitem criar em redor do doente terminal uma atmosfera de conforto, e de 

convivência social e familiar. 

 

O trabalho em cuidados paliativos não é fácil e o enfermeiro queira-o ou não, investe 

afetivamente no doente terminal que cuida e vai sofrer com a sua morte. 
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A necessidade de trabalho pluridisciplinar é fulcral, pelo que quando este não pode ser 

realizado em boas condições de cooperação, de troca de ideias e de entreajuda, fragiliza 

a equipa. A falta ou insuficiência de concertação com os médicos, sobretudo no que se 

relaciona com questões éticas, pode ser fortemente nefasta, assim como se uma parte da 

equipa for excluída no que diz respeito a estas decisões.  

 

Na equipa de cuidados paliativos, a decisão sobre o que deve ou não deve ser feito aos 

doentes terminais é, muitas vezes, motivo de conflitos entre os membros da equipa, 

dado esta ser interdisciplinar e cada elemento usa a informação que é própria da sua 

profissão: 

“… nem todos os médicos concordam, não está escrito, não se reflete, não há reuniões, 

então às vezes estamos a trabalhar em sentidos contrários. Ás vezes vem um médico e 

faz cuidados paliativos e depois vem outro e é para investir… e depois como é que a 

gente fala com estes pais? É muito complicado. Então a gente tem que andar ali sempre 

a apalpar terreno, não podemos dizer absolutamente nada… não podemos muito fazer 

uma preparação nem para o luto antecipatório… que tanto o controlo da dor como a 

preparação deve ser muito antes, pelo que nunca ficamos completamente preparados e 

depois a maior parte das vezes nós não percebemos o que é que estamos a fazer… 

depois afinal é cuidados paliativos, depois não é, depois já é e depois deixa de ser… Eu 

compreendo que em pediatria é muito difícil assumir o não reanimar e que não se vai 

fazer… não temos reuniões de reflexão multidisciplinar, normalmente temos uma 

consulta de grupo… E era importante até um de nós participar sempre e o resto da 

discussão só nas passagens de turno…” (E7). 

 

Contudo realçam que: 

“Estamos mais coesos dentro da equipa de enfermagem provavelmente e chocamos um 

pouco mais com as conceções dos médicos, quando eles querem investir, mas depois aí 

também há que tolerar e tentar dar-lhes a volta, mostrando a eles que estamos a 

martiriza-los de mais…” (E9). 

 

O enfermeiro como membro da equipa terapêutica deve participar nas decisões tomadas 

em grupo e conhecer qual é o seu espaço de intervenção, quais são os seus deveres e 
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responsabilidades, pois só assim se evitarão conflitos de competências, que serão 

sempre prejudiciais para os doentes. 

 

O ato de morrer é um facto universal e morrer com dignidade é morrer em paz, morrer 

com os outros, morrer em companhia, morrer com aqueles a quem queremos e que nos 

querem. É não morrer só. É morrer com assistência médica e assistência afetiva. 

 

O enfermeiro acompanha o doente privilegiando a sua qualidade de vida, minorando a 

dor, ajudando-o a aceitar e a preparar-se para a morte, beneficiando dos cuidados 

paliativos e do acompanhamento psicológico, tendo por base a omissão de tratamentos 

inúteis ou a interrupção dos meios artificiais. O enfermeiro deve respeitar o direito a 

uma morte com dignidade, não sendo o doente sujeito a tratamentos ou ao uso de 

terapia inútil, de acordo com o conhecimento científico, como o chamado 

“encarniçamento” ou obstinação terapêutica, ou as “terapias parciais” que conduzam 

apenas ao prolongar do sofrimento, dado que a cura não é mais possível. Contudo, a 

prática revela que nem sempre é isso que acontece: 

“… o problema é que na pediatria é muito difícil e acontecem coisas completamente 

absurdas, como doentes que têm cuidados paliativos um dia e no dia a seguir vão fazer 

mielograma… toma-se a atitude, é paliativo mas depois os tratamentos e as coisas que 

se vão fazer não correspondem a paliativo, porque por vezes a criança está mais ou 

menos e se calhar até tem mais uma hipótese, se calhar também se quer ter a certeza que 

não há mais nada a fazer… as coisas não ficam assim muito bem definidas.” (E2); 

“… há sempre da parte médica obstinação em prolongar a vida, em continuar a vida, em 

dar medicação, em fazer tratamentos… nós que estamos mais perto do doente, que 

estamos 24 horas, se calhar temos a tendência natural de atender mais ao conforto, ao 

bem-estar daquela criança, daquela família… eles são mais obstinados na terapêutica, é 

o grande trunfo deles, eles têm um trunfo muito grande, é fazer a prescrição e para eles 

é um alívio… se calhar está mesmo numa reta que se calhar já é considerado mesmo 

paliativo e vamos ter uma criança com mais sofrimento. Vamos prolongar um bocado 

mais a situação… deparamo-nos propriamente com a família, que é um sofrimento que 

a própria família tem consciência da situação e vai continuar a lutar, mas que é um 

sofrimento que vai ter que parar com a criança… As nossas atitudes muitas vezes é, 
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refletirmos juntos, não é e eles por vezes de certa maneira, não discordam da nossa 

opinião… A pediatria é obstinada, os pediatras, a nossa equipa é obstinada para lutar 

pela vida daquela criança... (E5); 

“… pode acontecer o excesso de transfusões que eles fazem para manter o doente vivo 

mais tempo… isso também lhes dá qualidade de vida, embora prolongue a vida deles, 

que é curta… se calhar dá mais tempo de sofrimento aos pais e mais tempo à criança, 

que até vai acabar por falecer… apesar de ser um gasto grande…” (E6); 

“Na pediatria os nossos médicos ainda não estão muito, digamos muito virados para os 

cuidados paliativos. Primeiro, porque é muito difícil dizer a uma mãe que não há mais 

nada e não se pode fazer mais nada, se bem que há muito a fazer, mas em termos 

curativos é muito difícil, eles não conseguem lidar muito bem com isso e então 

investem, investem, investem, investem.” (E7); 

“… há uma luta muito grande em relação aos nossos médicos, porque eles próprios 

querem aceitar que não conseguem curar, mas também há surpresas… leva a que seja 

muito difícil um médico reconhecer também ele próprio, porque está sempre há espera 

que a criança dê a volta… o médico ainda tem esperança de que se reverta aquele 

quadro e compreendemos isso.” (E9); 

“… há médicos que insistem até à última hora.” (E13); 

“Não conseguimos parar e é muito triste ver uma criança morrer e eles têm direito a 

morrer com dignidade e o morrer não é só o momento em que deixa de respirar ou o 

coração deixa de bater. Morrer é tudo. É o viver até chegar a esse momento e nós aqui 

ainda temos um longo percurso para percorrer.” (E14). 

 

Muitas das vezes, o continuar a investir em tratamentos curativos em crianças 

portadoras de doença incurável, tem como justificativa a presença constante dos pais: 

“… aí também conta muito a vontade dos pais... E se calhar aí é muito mais 

complicado, porque se calhar é estar a aliviar o sofrimento dos pais, porque nós também 

temos que tratar da família e não só da criança… ao estar a instituir alguns 

procedimentos que até possam ser um pouco dolorosos para a criança, isso faz parte de 

também tratar os pais…” (E2). 

 

E ainda acrescentam: 
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“Mas, é uma fase que ainda estamos em desenvolvimento, a fase dos paliativos e até 

que ponto não temos cuidados domiciliários, o que nos obriga a ter a criança internada e 

ainda se faz medidas muito mais invasivas quando está internada, do que quando está no 

ambulatório… o tratar aqui, é a obstinação terapêutica.” (E5), realçando assim a 

importância dos cuidados domiciliários. 

 

Todas as intervenções e atitudes terapêuticas devem ter como fim único o bem para o 

doente, combatendo o “encarniçamento” ou “obstinação terapêutica”, utilizando todos 

os meios proporcionados de tratamento, no sentido de obter os maiores benefícios com 

a prestação de cuidados curativos/cuidativos, superando os eventuais efeitos secundários 

danosos, respeitando assim, o princípio da beneficência, segundo o qual as ações 

médicas devem ter como objetivo beneficiar o doente, princípio esse patente a nível dos 

cuidados paliativos. 

 

Também a suspensão de tratamentos se prevê, quando tendo em conta a qualidade de 

vida e a não perspetiva de tratamento eficaz, se verifica um prolongar da vida e do 

sofrimento constante, atitude esta que tem como fundamento o princípio da não-

maleficência. A filosofia dos cuidados paliativos é aquela que privilegia a máxima 

qualidade de vida e não a simples quantidade de dias de vida. 

 

A ajuda própria ao longo do processo de morrer é efetuada através da solidariedade, da 

presença, da atenção, do auxílio a dar um sentido ao tempo que ainda resta para viver, 

garantindo assim à pessoa o direito a morrer a sua própria morte. 

 

A perspetiva de perda pode desencadear, no plano cognitivo e afetivo, a vivência da 

perda temida, como é o caso dos pais de crianças com doenças fatais, em que o processo 

de luto se inicia no momento em que lhes é comunicado o diagnóstico: 

“… também se torna ainda mais difícil… porque temos a presença dos pais que querem 

muito que as coisas se resolvam para a cura. E às vezes penso que é difícil mesmo da 

parte deles dizerem que não querem mais… o problema nos cuidados paliativos na 

pediatria é mesmo esse, porque não é suposto uma criança morrer.” (E2). 
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Por outro lado toda a vivência familiar vai ser determinante nesta fase: 

 “… a história da família, vai interferir muito com aquela situação, o valor que dá a tudo 

o que se passou antes… Há o stress emocional dos pais, de como é que vai ser a fase 

mesmo final, porque a fase de cuidados paliativos por vezes é tão grande que eles 

questionam como é que ela vai morrer? Qual é aquela linha entre a vida e a morte?” 

(E9). 

 

Devido ao progresso da doença, os pais confrontam-se com a dura realidade de que a 

morte do seu filho é inevitável e mesmo sabendo que os cuidados paliativos nesta fase 

são o mais indicado, não é fácil para os pais determinarem quando é que os tratamentos 

com um fim curativo devem ser interrompidos, pois sentem uma obrigação perante a 

criança de continuar o tratamento até ao fim: 

 “Ás vezes há pais que querem até ao limite sejam quais forem os efeitos secundários 

que surgem, querem experimentar mais, mais e mais. É sempre muito complicado, mas 

cada caso é um caso…” (E8); 

“… é muito difícil aceitar, embora… os pais depois de verem o longo sofrimento do 

filho… já preferem que não se invista mais na parte curativa, que chegou o momento de 

parar e preferem então só controlar mesmo os sintomas… na pediatria, talvez sejam os 

pais e a família as pessoas que precisam mais de ajuda, porque as crianças entram numa 

fase que ou estão inconscientes ou estão sonolentos e passa-se um bocadinho, o 

sofrimento é muito e os pais é que têm consciência daquilo que se está a passar. Se 

calhar custa-me mais aceitar os pais do que as crianças em si, porque as crianças é um 

fim apoiado.” (E11); 

“… os pais encontram-se ansiosos, querem aliviar a dor da criança, mas ao mesmo 

tempo querem mantê-la viva durante mais algum tempo… nesta fase terminal nós temos 

que dar apoio para alivio da criança e digamos que ao sofrimento dos pais… mas é 

muito confuso falar na fase terminal das crianças…” (E13). 

 

Contudo, existem exceções e os cuidados paliativos são aceites como o tratamento mais 

indicado: 
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“Ás vezes são os próprios pais que se souberem que o tratamento vai ser muito 

agressivo… dizem não, querem é proporcionar qualidade de vida e aproveitar tudo até 

ao fim.” (E8). 

 

A ocultação da verdade e o esquema do silêncio, são algo ainda muito presente na 

relação profissional de saúde/ família do doente, dificultando o processo de luto, por 

parte destes últimos: 

"... acima de tudo é o facto dos pais não saberem o prognóstico… fica por detrás de um 

véu e apesar de eles no fundo saberem que é uma situação terminal, as coisas vão sendo 

proteladas. Proteladas por toda a equipa, pois entramos num jogo… e não um cuidado 

de fim de vida ao melhor nível de vida, mas uma esperança sustentada que ainda há uma 

esperança de cura… os pais quando têm noção desse prognóstico… se as coisas forem 

ditas atempadamente conseguem construir um fim de vida para a criança e para eles, 

completamente diferente… diferente na forma como lidam no processo de morte e no 

luto… O facto de muitas vezes quererem levá-los para casa, de fazer só terapêutica para 

controlo da dor e sintomatologia, é completamente diferente… Eles tendo essa noção do 

que é que se vai passar a seguir, só assim é que conseguem tomar decisões… mas a 

verdade tem que ser dita, não pode ser camuflada… o esquema do silêncio é esmagador, 

é sufocante, porque eles sabem e sabem que vão morrer e ninguém fala com eles sobre 

isso. É terrível… Quando os pais conseguem ultrapassar esta fase, realmente começam a 

falar com eles sobre esta situação e as coisas mudam muito, só que muitas vezes mudar 

muito, é só nos últimos dias de vida… Cada família tem a sua forma de lidar com as 

frustrações e com as perdas, e neste caso o luto acaba por ser antecipado, mas se for 

bem trabalhado, se houver um grande apoio e se toda a equipa falar da mesma forma, só 

assim é que podemos ter cuidados paliativos.” (E14). 

 

Depois existe a falta de preparação por parte da equipa multidisciplinar, o que vai 

condicionar ainda mais todo este processo: 

 “O que me causa mais mau estar é não saber o que dizer. Não saber como confortar 

aqueles pais que estão a sofrer… É muito difícil reconfortar os pais numa altura 

destas…” (E15). 
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O diagnóstico de uma doença terminal numa criança ou num adolescente e morte 

eminente, tem um grande impacto psicológico, não só no doente, assim como na sua 

família e na sociedade envolvente. Presenciar o sofrimento de um ente querido constitui 

uma árdua tarefa que nos leva a pensar na nossa própria morte e nos leva a questionar o 

significado da vida e da morte. Quando a pessoa que sofre é uma criança, existem 

fatores adicionais que complicam o processo, tais como a sua impotência, a sua 

inocência e a ausência de uma oportunidade de ter vivido. Na maior parte das 

sociedades, as crianças representam a esperança do futuro. Ao morrer uma criança, 

morre com ela a possibilidade de crescimento, de renovação e de uma vida melhor que 

existia em torno dela: 

“A morte é sempre um dilema e saber lidar com ela…” (E10). 

 

Devido à sua vivência de uma doença terminal e da ameaça da morte, as crianças 

adquirem consciência da gravidade dos seus sintomas precocemente e portanto o 

conceito de doença e de morte definem-se mais prematuramente, do que em crianças 

sãs. A experiência tem vindo a demonstrar que as crianças doentes têm consciência da 

gravidade da sua condição, sem que nada lhes tenha sido dito e sim devido às alterações 

produzidas pela doença no seu corpo e devido à reação dos seus familiares e pessoas em 

seu redor. A maturidade que estas crianças demonstram nas discussões sobre a doença e 

sobre a morte, resulta em parte da sua experiência com a doença, os seus tratamentos, a 

sua relação com a equipa de saúde e a sua exposição à morte de outras crianças no 

hospital. 

 

Conhecer como e quando se definem os conceitos de doença e de morte numa criança é 

fundamental, para compreender os princípios que guiam os cuidados paliativos dos 

doentes pediátricos. As crianças alcançam assim o entendimento dos conceitos de 

doença e de morte, em diferentes etapas da sua vida, através de um processo que 

depende do seu nível evolutivo e maturidade cognitiva, mais do que da sua idade 

cronológica: 

“… depende muito da idade da criança, começa por aí. Se for um adolescente é a 

situação que vai e não volta… tens os pequeninos… com um grau de maturidade 

enorme. Estas crianças são todas complicadas, dada a sensibilidade, até pelo nível de 
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treino que têm, são adultos em miniatura. Se forem muito pequeninos, para mim é 

sempre o drama dos pais, sempre, que é uma dor dolorosíssima. É avaliar se há ou não 

há estrutura psíquica que vai aguentar, e depois dentro do género de cada um 

desenvolver capacidades para. Quando eles já são mais crescidos, é também em função 

do seu grau de… temos que desenvolver estratégias de adaptação à morte, de acordo 

com a personalidade de cada um. No fundo os pequeninos é o sofrimento dos pais e nos 

mais crescidinhos é ajuda-los a aceitar o inaceitável, que é deixarem de viver..” (E4); 

“… muitas das vezes imagino o que é que passará por uma cabecinha dependendo da 

idade… existem crianças que não se apercebem do seu estado, enquanto que outras têm 

a perfeita noção. Nós temos as duas situações, se for uma criança adolescente temos que 

saber lidar, dar-lhes força e promover o melhor final de vida possível… e à sua família, 

porque às vezes são os próprios miúdos que estão a dar apoio aos pais, porque os pais 

não conseguem lidar com a situação… Quando é uma situação de bebé… em princípio 

não se está a aperceber muito bem do que está a acontecer e aí, só temos os pais… é 

uma relação diferente.” (E8); 

“Quer a própria criança, dependendo da sua idade, do seu grau de conhecimentos, do 

seu desenvolvimento cognitivo e de crescimento em termos de idade. A conceção que 

ela tem da situação em que está, das experiências que já viveu aqui acompanhando 

outras crianças… portanto isso também vai interferir com a própria criança, na forma 

como ela vai lidar com aquela situação.” (E9). 

 

A adolescência é uma etapa complexa em que o indivíduo luta pelo desenvolvimento da 

sua autoimagem e da sua identidade; por estabelecer a sua independência; por adaptar-

se à sua sexualidade e às alterações que produzem na sua aparência física; por formar 

relações sociais e por planear o seu futuro. O adolescente com doença terminal 

encontra-se numa situação única e especial em que tem que equilibrar os seus desejos 

com os entraves da doença, pelo que é fundamental a informação que lhe é transmitida: 

“É muito diferente ter um adolescente e uma criança que ainda não percebe que a morte 

é um fim que não tem volta… A família, a criança, neste caso mais os adolescentes, 

terem o direito de saberem o que se passa com eles. Claro que o direito de saber o que 

se passa com eles passa também muito pela abertura que eles permitem ou querem 

receber. Mas, este querer receber não vai ser desculpa para não informarmos. Muitas 
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das vezes a informação tem que ser doseada e reforçando pequenas coisas eles vão 

assimilando estes acontecimentos, e vão perceber e vão-se consciencializando.” (E14) 

 

Manter uma comunicação honesta e aberta com a criança que padece de uma doença 

terminal, proporciona-lhe a oportunidade de afastar os seus medos e concentrar-se 

noutros aspetos do tratamento que facilitem a sua adaptação psicossocial. Aprender a 

escutar a criança é tão importante como comunicar com ela. 

 

Quando um enfermeiro cuida de um doente em fim-de-vida, deve ter presente, além dos 

princípios éticos e morais que envolvem a relação com o outro, que a prática da 

enfermagem não se deve reduzir à execução de técnicas. Estas implicam uma relação 

interpessoal onde os aspetos emocionais, culturais e espirituais devem estar também 

presentes, tal como referem: 

“… são crianças a quem a gente se adapta, parece que não mas criamos relações de 

amizade com as crianças e com os pais. Ás vezes são crianças que estão aqui meses e 

meses, por mais que a gente tente se abstrair desse sentimento, digamos assim, 

realizarmo-nos apenas como enfermeiros é muito complicado. Há sempre a parte amiga, 

não é bem de família, mas quase às vezes, é muito, muito complicado.” (E13); 

 “Fazem muitas questões e nós muitas vezes não sabemos o que dizer. Não sabemos se 

havemos de dizer a verdade ou omitir. Esse é o grande dilema… E pergunto-me a mim 

mesma “Será que devia dizer a verdade?”, mas a verdade custa tanto… nós conhecemos 

muito as crianças. Elas não caem aqui na parte final… Por mais que a gente não queira, 

a gente sai daqui e leva isso tudo para casa e não consegue esquecer.” (E15). 

 

1.1.2 Sem Dilemas 

Contudo e apesar do que foi descrito anteriormente, existem enfermeiros que lidam com 

a situação de doença terminal no doente pediátrico sem nenhum problema ético, pois a 

partir do momento em que este inicia cuidados paliativos ou existe a indicação de não 

reanimar, é porque não existe mais nada a oferecer além das medidas de conforto e tal 

decisão não é questionada. 
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Quadro 4 - Sem Dilemas 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Sem Dilemas Decisão Clínica/Médica 
2 

Total:         2 

 

Assim, alguns enfermeiros referem: 

“… não temos muitos doentes em cuidados paliativos e quando temos não temos 

grandes dilemas… Está escrito não reanimar, não reanimo. Eu não tenho nenhum 

problema ético com isso. Se é não reanimar não reanimo. Está escrito, está escrito. Se 

não está escrito e até a consciência me diz que não devia reanimar, o médico quer 

reanimar reanima e eu ajudo… Faço tudo o que o médico acha, faço tudo o que os pais 

querem, não tenho nenhum problema ético com isso. ” (E6); 

“… acho que não há nenhum. Se inicia cuidados paliativos, logo à partida da parte 

médica só há mesmo paliativo, não há nenhum investimento em termos de cuidados 

curativos. É só mais a dor, conforto, bem-estar do doente… Eticamente, para mim não 

há problema nenhum. Chegou aquele momento, não se pode investir mais, está tudo em 

acordo que não se pode investir mais, então há que controlar só o sofrimento, sintomas e 

dar o maior conforto à criança e aos pais.” (E11). 

 

Os doentes com doença avançada e progressiva encontram respostas nos cuidados 

paliativos, que vem-em assim completar uma lacuna grave da medicina, completando-a 

e respeitando os princípios éticos. Contudo, a nível da pediatria os cuidados paliativos 

não existem no nosso país, pois para além de não existir formação dos profissionais de 

saúde nesse sentido, existe também a ideia bem impregnada não só nestes últimos, mas 

também na sociedade em geral, que as crianças são fonte de vitalidade e portanto a sua 

morte não é aceite por todos, sendo sim uma violação das leis da natureza. Assim, o 

ponto fulcral dado o estado avançado da doença é o controlo da dor e do sofrimento da 

criança, de forma a proporcionar-lhe o máximo de qualidade de vida nos últimos dias de 

vida que lhe restam, assim como à sua família. 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           201 
 

 

Mas, a medicina têm-se centrado quase exclusivamente na procura da cura dos doentes, 

esquecendo a necessidade de cuidar adequadamente aqueles doentes que são portadores 

de doença incurável, pelo que com frequência vários profissionais são obstinados em 

prolongar a vida a todo o custo, considerando a morte como um fracasso da medicina. 

 

Os pais são também eles uma peça fundamental ao longo de todo este processo, pelo 

que a verdade é basilar para que estes possam tomar decisões de forma consciente, 

tendo por base o bem do seu filho, contudo não é fácil para estes decidirem quando é 

que os tratamentos com um fim curativo devem ser suspensos. Por outro lado, a opinião 

da criança/adolescente também ela é fundamental nesta longa caminhada e tal vai 

depender mais do que da sua idade cronológica, da sua maturidade cognitiva, pelo que é 

crucial a informação que lhe é transmitida. 

 

Há ainda que referir, que o papel os enfermeiros como membros da equipa de cuidados 

de saúde, justifica a sua participação ativa na tomada de decisão ética colaborativa, o 

que nem sempre acontece. Tais premissas, são muitas das vezes motivo de dilemas 

éticos para a maioria dos enfermeiros tendo por base a relação interpessoal enfermeiro-

doente-família, contudo existem exceções e tais questões não são colocadas. 

 

1.2 Medidas de Apoio 

 
Cada serviço de saúde deverá estar atento aos profissionais que nele desempenham a 

sua atividade profissional, nomeadamente ao seu desgaste físico e psicológico, mas 

também às questões para as quais não são encontradas respostas, como a morte, 

prevenindo assim o chamado Burnout. 

1.2.1 Existem 

Trabalhar em cuidados paliativos é viver numa certa tensão psíquica. Quando tal 

acontece, é fundamental poder falar sobre isso com alguém que tenha capacidade de 
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escuta, quer seja na instituição ou fora dela. Tal decisão deverá ser encarada como uma 

oportunidade de crescimento e não como um fracasso. 

Quadro 5 - Existem Medidas 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Existem Medidas 

Grupo 

Experiência Pessoal/AutoConhecimento 

Equipa Médica 

Psicóloga 

 

2 

3 

1 

1 

Total:      7 

 

O espírito de equipa, a construção e o suporte da equipa, foram e sempre serão os 

principais mecanismos utilizados para enfrentar os cuidados paliativos, pois promovem 

a entreajuda entre os colegas de equipa, prevenindo situações de solidão e 

desmotivação: 

“... Eu acho que nós nos vamos apoiando uns nos outros... Nos familiares também, 

porque estabelecemos uma relação de empatia muito grande…” (E12);  

“… muitas vezes nos sentamos um bocadinho à noite durante a hora da ceia, pediatra, 

enfermeiro, auxiliar, e acaba por ser o nosso momento de catase…” (E14). 

 

Contudo, ser profissional em cuidados paliativos é, em particular, cuidar de si próprio. 

Ao utilizar o conhecimento que o enfermeiro tem de si próprio, este encontra uma 

distância ajustada em cada relação; permite a evolução do seu ideal de cuidar; encontra 

um sentido para a sua prática; permite a emergência de uma qualidade de presença e de 

escuta; encontra uma coerência na sua maneira de ser; alimenta um equilíbrio de vida: 

“… o apoio que eu tenho tem sido a minha experiência que me tem ensinado bastante, 

que me tem ensinado a resolver certos casos e esses casos que eu vou lidando e investir 

no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal. Eu principalmente acho 

que são essas situações que me vão apoiando. E depois tudo aquilo que eu consigo além 

das minhas horas de trabalho, adquirir e conquistar para ter uma maior capacidade para 

lidar com estas situações… Eu sinceramente acho que é o autoconhecimento, o 

desenvolvimento de cada um.” (E5); 
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“Á medida que os anos passam nós ganhamos defesas que nem nos apercebemos. Não 

fazemos nada, não temos apoio nenhum. Não sei, eu saio daqui, desligo. Esqueço 

completamente. A gente acaba por se… tenho uma certa defesa, ficamos frias… 

Ficamos muito frias em relação à morte. Chego cá faço o meu trabalho, tento ajudar o 

mais que posso, o mínimo de dor possível, o mínimo de sofrimento, tento-me pôr no 

lugar dos pais enquanto estou cá e no lugar do doente. Quando saio portas fora, tenho 

que desligar e desligo mesmo, não há hipótese.” (E6); 

“… isso é de cada um, cada um tem as suas formas de digamos aliviar um bocadinho os 

sentimentos em relação ao serviço, de deixar de pensar um bocadinho na situação das 

crianças…” (E13). 

 

Existe ainda o apoio inter-relacional, ou seja, o apoio que cada um está no direito de 

receber dos outros membros da equipa, o encorajamento recíproco, que deveria ser um 

elemento importante do cuidado da própria equipa. Neste caso os enfermeiros 

envolvidos no estudo deram relevo a dois grupos profissionais, ao médico: 

“Da parte de alguns médicos há...” (E1). 

 

E à psicóloga: 

“Nós temos uma psicóloga, que apoia os pais das crianças na pediatria e que se nós 

precisarmos, também nos ajuda a nós. A experiência que tenho é que nunca ninguém 

recorre a ela. Acabamos por nos apoiar nós, uns aos outros. Uns melhores, outros 

piores, mas ela mostrasse disponível e ás vezes conversamos, mas aquela conversa 

informal. Não tenho conhecimento que os colegas, eu também não recorri, mas temos 

apoio, existe…” (E3). 

 

1.2.2 Não Existem/Não são Suficientes 

Porém, nem sempre as instituições hospitalares ou os serviços de cuidados de saúde, se 

encontram preparados para ajudar e apoiar os seus trabalhadores. 
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Quadro 6 - Não Existem/Não são Suficientes 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Não Existem/Não são 

Suficientes 
Instituição 

5 

Total:         5 

 

Nesta unidade de registo os enfermeiros foram unânimes no que diz respeito há não 

existência de medidas de apoio na instituição na qual desenvolvem a sua atividade 

laboral, argumentando que tal se deve à falta de tempo, ao excesso de trabalho, às 

exigências por parte da entidade patronal, que são cada vez maiores e há falta de um 

apoio profissional a nível institucional:  

“Olha, não são suficientes porque há um excesso de trabalho por parte da classe de 

enfermagem e nós não só não temos tempo para estar com eles, muitas vezes e 

precisávamos quer por eles, quer por nós, até para nos despedir-mos, porque 

apaixonamo-nos pelas crianças e também nos vão fazer falta.” (E4); 

“Não há relação de ajuda ao enfermeiro que lida com a morte, então a maior parte das 

pessoas se poder fugir foge. É mais fácil… Agora como nós não temos muito apoio, a 

gente cansasse muito. Uma pessoa fica exausta. E depois é assim, nas passagens de 

turno nós não falamos nada disto, falamos uns com os outros e não sei quê e depois o 

hospital está numa situação em que não liga muito… Quer qualidade mas não dispõe do 

número de enfermeiros face ao doente e até ter tempo de pensar. A gente faz às coisas 

como uma máquina, entendes. E não falamos, não dizemos nada, isso não é qualidade 

para mim, sinceramente.  “ (E7); 

“… em termos de apoios mesmo, estamos mal, não temos alguém a quem recorrer, com 

quem falar, para já não, espero que venha a haver, porque é muito complicado…” 

(E13). 

 

Referem ainda que a parte psicológica dos trabalhadores, que neste caso concreto são os 

profissionais de saúde, é descorada, o que se reflete no seu trabalho diário, contudo é 

algo essencial: 
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“Nós falamos com os colegas… agora legalmente e periodicamente, não há nada, não 

temos nada… eu já tive uma ou duas situações, em que eu não consegui fazer o apoio à 

criança que estava a falecer… não conseguia e senti-me frustrada depois, porque não 

consegui exercer a minha atividade como enfermeira, porque eu cheguei lá, sobressaiu 

mais a minha pessoa e o profissional ficou para trás.” (E11); 

“… apoio psicológico para nós não há, acho que não há… Mas, acho que é uma parte 

fundamental que nós não temos apoio.” (E12). 

 

1.2.3 Estratégias/Sugestões 

 

Segundo alguns autores existe uma correlação positiva entre burnout e as reuniões da 

equipa de cuidados, dentro e fora do trabalho. 

 

Quadro 7 - Estratégias/Sugestões 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Estratégias/Sugestões 
Encontros 

Atividades Lúdicas 

3 

1 

Total:         4 

 

Os encontros permitem uma troca de informações relativamente aos doentes, uma 

partilha das decisões e interrogações e a expressão dos diferentes aspetos do sofrimento 

dos prestadores de cuidados. Os prestadores de cuidados não querem apenas um 

momento em que podem exprimir o seu sofrimento, mas sim instrumentos que lhes 

permitam refletir sobre as suas práticas, precisam sim de formação. 

 

 No sentido de poder colmatar um pouco a falta de apoio por parte da instituição laboral, 

os enfermeiros procuram encontrar “refúgios” de apoio para em grupo ajudarem-se uns 

aos outros, de forma a poderem enfrentar a dura realidade com que se deparam 

diariamente: 
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“… está-se a tentar organizar encontros mensais para já, para nos fazer uma lavagem em 

grupo ou não, será conforme a personalidade das pessoas, mas de facto nós não temos 

tempo para falar sobre aquilo que nos faz sofrer...” (E4); 

“… Nós já falamos de haver reuniões de grupo… numa de tentarmos ajudar uns aos 

outros. Não aqui, combinarmos lá fora, um dia mês, só que isso ainda está muito no 

início, só que a gente precisa disso. Não é fácil lidar com isto e às vezes conversar é 

importante, aqui às vezes está muito confuso, muito trabalho, não temos tempo para 

falar da situação em si e falamos só um bocadinho nas passagens de turno… Eles estão 

aqui muito tempo, eles crescem aqui connosco e às vezes é difícil. Ás vezes é difícil 

fechar a porta quando a gente sai daqui e acabou… Temos que arranjar mecanismos de 

defesa para colmatar isso.” (E10); 

“… nós tentamos aqui no serviço, cada vez mais, uma vez por mês jantar fora, a 

convivermos mais uns com outros, porque eu acho que isso também é importante e que 

nos vai fortalecer dentro do próprio serviço, a nível psicológico, tudo, acho que sim.” 

(E12); 

“… dentro da equipa alguns elementos incluindo eu, vamos tentando mecanizar, não 

sendo um imperativo para que toda a gente participe, quem quiser participar participa 

numa reunião fora do serviço, que funcionará como um catase para o que se quiser 

falar… acho que seria necessário haver um espaço onde os elementos da pediatria 

pudessem ter acompanhamento psicológico, era importante. Sei que isso não é viável 

neste momento, mas a nossa psicóloga também aceitou participar nesta possível reunião 

que será inicialmente mensal…” (E14). 

 

Realçam ainda, que existem diferenças em lidar com este tipo de situações entre as 

classes de profissionais mais jovens e as classes mais velhas, pelo que estes últimos 

deverão ajudar os mais novos a enfrentar a dura realidade com que se deparam, tendo 

por base a sua experiência de vida: 

“Se és mais madura, mais velha, tens uma vida própria, já desenvolveste outras 

capacidades. Os mais jovens a mim preocupam-me um bocado, porque nós em 

pediatria… tu tens a sensação que eles vão ficar bons. Até ao dia em que morrem, para 

nós nunca vão morrer. Por tanto, este investimento, esta esperança toda é muita e por 

tanto seria necessário termos ajudas. Os mais velhos ajudarem os mais novos, os mais 
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resistentes ajudarem os mais sensíveis, porque há sempre personalidades diferentes.” 

(E4). 

 

Referem também que a participação em atividades lúdicas no trabalho laboral é 

fundamental, quer para a relação com a criança, quer no sentido de combater o 

esgotamento profissional: 

“Acho que devia haver formalmente mais atividades, até durante o trabalho… por 

exemplo, nós temos muitas atividades lúdicas para as crianças, muitas vezes nós nem 

conseguimos estar um bocadinho naquilo, um bocadinho na sala de brinquedos, porque 

não temos disponibilidade para… E é isso, acho que deviam formalmente, de forma que 

toda a gente pudesse participar, haver convívios, esse tipo de coisas, para ajudar o 

Burnout, mas não.” (E3). 

 

Apesar de existir apoio por parte de alguns profissionais e tendo por base o seu próprio 

autoconhecimento, os enfermeiros realçam que a nível institucional tal não existe, pelo 

que sugerem algumas medidas no sentido de colmatar tal situação, como os “encontros 

em grupo” e a participação em atividades lúdicas, no sentido de prevenir o burnout nos 

profissionais de saúde. 

 

Contudo, à que salientar que os profissionais de saúde e neste caso concreto os 

enfermeiros são gente, que cuida de gente, pelo que o seu bem-estar físico e psicológico 

é fundamental, para poderem desempenhar as suas funções o mais eficazmente possível. 

 

 

 

1.3 Início dos Cuidados Paliativos 

Embora hoje tenhamos um número significativo de crianças sobreviventes vítimas de 

doença grave, ainda enfrentamos situações onde a cura não é mais possível e é 

necessário o cuidado paliativo. Este define-se por um conjunto de medidas e cuidados 
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aos doentes, quando este não tem qualquer possibilidade de cura. Nesta fase, todas as 

hipóteses de cura foram esgotadas e parece não haver mais nada a oferecer. Mas, na 

verdade para este doente ainda temos muito a fazer.  

 

Ocorre então a transição de fase curativa para a paliativa, marcada pela mudança no 

foco do tratamento. O principal objetivo é o alívio da dor e o controle de sintomas 

físicos e psíquicos, visando dar conforto e melhor qualidade de vida à criança vítima de 

doença avançada. Este período de transição, para algumas crianças, é curto e bem 

definido, no entanto para outras, pode permanecer por vários meses, ou mesmo anos. 

 

Qualquer que seja o caminho em cuidados paliativos, e principalmente na fase terminal 

da doença, é sempre necessário intensificar as medidas de suporte para o doente, o 

cuidador e a família. 

 

Os cuidados paliativos pediátricos consideram o doente e a família como uma entidade 

única, cujos membros precisam de cuidados e apoio antes e após a morte. 

 

1.3.1 Decisão 

A doença pediátrica terminal poderia definir-se como aquela em que a terapêutica não é 

eficiente, não se consegue um controlo da doença e o período que resta de vida é curto. 

A equipa deve entender que esta é a última das fases de tratamento da criança. 

 

Assim, como a atenção ao doente terminal adulto se encontra bem estabelecida, no caso 

do doente pediátrico o término de cuidados curativos está praticamente ausente no 

vocabulário da pediatria. 

Quadro 8 - Decisão 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Decisão 
Equipa Multidisciplinar 

Médicos 

8 

8 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           209 
 

Família 

Adolescentes 

5 

1 

Total:       22 

 

 

O exercício profissional dos enfermeiros tem tido uma evolução de uma lógica 

executiva para uma lógica progressivamente mais conceptual, de um desempenho 

profissional marcado pela quase restrição às atividades delegadas pelo médico, para 

uma resposta a novas necessidades em cuidados de saúde através da criação, 

representação e aplicação de conhecimentos de Enfermagem e pelo importante 

desenvolvimento de novas competências. 

 

A confirmação de que um doente se encontra em estado terminal, deve ser efetuada pela 

equipa médica que tem intervenção quer a nível de diagnóstico, quer a nível de 

tratamento e pela equipa de enfermagem, dado serem os enfermeiros os elementos da 

equipa que melhor conhecem o doente e sua família, a nível físico e psicológico, assim 

como a sua resposta à terapêutica instituída. Assim, e de acordo com a opinião dos 

enfermeiros quem deve tomar a decisão do início dos cuidados paliativos é a equipa 

multidisciplinar: 

 “É sempre em grupo. Mas, a decisão é tomada em grupo, nós dizemos que eles estão 

com mais ou menos dores. Toda a gente esta muito atenta a isso, para que seja tomada 

essa decisão.” (E4); 

“… todos vamos tomando a decisão se calhar por nós próprios… Quando nós vamos 

vendo o estado a agravar-se e eles vão analisando, porque às vezes é muito lenta a 

transição e outras vezes é de um dia para o outro…” (E6); 

 “Ao conselho de grupo… inclui também a equipa de enfermagem, está lá sempre a 

enfermeira chefe e ela própria também pode dar a sua opinião em termos da abordagem 

de enfermagem. Mas é decidido em grupo.” (E9); 

“… reunião de grupo e decidem a partir daí… Com os médicos e muitas das vezes com 

a enfermeira chefe ou com quem estiver responsável pelo serviço.” (E13); 

“… esta tomada de decisão, inicialmente há uma reunião entre todos os interessados, 

para que todos possam opinar sobre que fase de tratamentos é que aquela criança já 
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passou e se ainda há mais alguma coisa a oferecer. Depois é feita uma reunião 

interdisciplinar em que está presente habitualmente a enfermeira chefe ou uma 

especialista, em que são discutidas as necessidades que a família tem ou não, tentamos 

que a nossa psicóloga também esteja presente e depois essa tomada de decisão é 

comunicada aos restantes enfermeiros da equipa.” (E14). 

 

Neste processo de decisão, além da equipa de saúde, podem também ser incluídos a 

criança/adolescente e os pais: 

 “…deve ser toda a equipa de saúde, não é? Enfermeiros, médicos, pais, crianças, no 

caso de serem maiorzitos.” (E2); 

“… quando confrontado com essa hipótese, tem que ser falado primeiro com 

enfermeira, com o cuidador, com o psicólogo e partilharem dessa informação…” (E7). 

 

Contudo, há também quem realçe que a família não deve ser incluída, pois por norma 

não se encontra preparada para lidar com as decisões que devem ser tomadas ao longo 

do processo de morte de uma criança: 

“…a equipa, porque para um pai há sempre qualquer coisa a fazer …tem que ser a 

equipa a dizer. E por muito que a gente ponha panos quentes tem que dizer que não há 

mais nada a fazer, com palavras bonitas, feias, com frases diretas, isso depende de cada 

um… nós é que fazemos a equipa, parte médica, parte de Enfermagem… o pai não sabe 

se vai para ali, se vai para ali, o que é que eu tenho, que opções é que eu tenho, é como 

no tratamento. Muito raramente são eles a dizer chega… É a equipa, eu acho que tem 

que ser a equipa a dizer. Que já se fez tudo, o que não se fez, o que é que há para fazer, 

que opções é que têm, que medicação é que há para fazer, quem é que conhece as 

coisas…” (E1). 

Tendo por base os seus conhecimentos teórico – práticos, o médico de todos os 

profissionais de saúde é quem tem consciência da determinação do estádio de fim de 

vida: 

 “Essa decisão, é uma decisão da equipa médica, essencialmente da equipa médica. É 

uma decisão do grupo, da consulta de grupo… é uma decisão terapêutica, 

essencialmente terapêutica que inclui medicação. Mas é essencialmente uma decisão 

médica.” (E5); 
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“… primeiro, parte da parte médica. Porque a parte médica é que sabe que estratégias 

existem em termos curativos.” (E7); 

“A equipa médica em reunião de grupo e depois é comunicado aos pais… a partir dali 

só se faz tratamento paliativo e é escrito no processo clínico, na maioria dos casos… É 

comunicado à enfermeira chefe, ou uma responsável está na reunião e é comunicado a 

toda a equipa que a partir daquele momento não se reanima, só se faz mesmo cuidados 

paliativos.” (E11); 

“… é a parte médica, que toma essa situação como última possibilidade. Reuniões de 

grupo médico e nós sabemos que entram em cuidados paliativos…” (E12);  

“Isso cabe ao médico… eles escrevem é no processo do doente e passa-se de uns turnos 

para os outros.” (E15). 

 

Os enfermeiros acrescentam ainda que apesar de ser uma decisão médica, poderá ter 

também como base a opinião da equipa de enfermagem: 

“…é uma decisão médica… são os médicos que tomam essa decisão. Pedir opinião 

informal, talvez, alguns, mas não propriamente.” (E3); 

“… é a equipa médica, essencialmente o médico responsável pela criança. Claro que a 

gente vai falando também, mas a decisão mesmo é deles.” (E10). 

 

E ainda a opinião dos pais: 

“… a parte médica em acordo com os pais.” (E8). 

 

Ao abordar os cuidados paliativos nunca podemos esquecer a unidade família/doente, 

dado a família desempenhar desde sempre um papel fundamental na assistência ao 

doente. 

 

A criança não é um adulto em miniatura, pois é um ser com características muito 

próprias que legitimam o seu estudo no âmbito das ciências médicas. Dada a sua 

imaturidade orgânica, sensorial, social e cultural, as crianças não têm capacidade para 

escolherem em função do seu próprio bem, do seu futuro. As crianças são 

incompetentes para o uso da sua autonomia, da sua liberdade. Nestas circunstâncias tal 

prerrogativa, terá que ser transferida para alguém com a capacidade de as substituírem – 
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os pais ou os seus representantes. Hoje em dia a relação entre pais e filhos, não se trata 

mais de uma relação de poder e sim de uma relação de amor, de disponibilidade, de 

serviço. Assim, os pais são chamados a ser parte ativa nas decisões que se referem ao 

seu filho: 

“… há um fator muito grande que é aquela família, aquela família tem que dar a sua 

opinião… é isso que nós defendemos, é que os pais sejam incluídos no tratamento e 

tenham uma opinião ativa sobre a situação da criança e como resolver a situação da 

responsabilidade. “ (E5);  

“… também tem que haver a opinião da família… Mas para chegar a esta decisão de 

iniciar cuidados paliativos é muito difícil. É muito difícil no sentido de que, quando a 

própria equipa diz basta e não basta a própria equipa dizer basta, porque os pais também 

têm que dizer basta no sentido de uma tentativa curativa que está a ser frustrada 

sucessivamente.” (E14). 

 

Para que tal seja possível, tal como refere o Artigo 5.º da Carta da Criança 

Hospitalizada: “As crianças e os pais têm o direito a serem informados para que possam 

participar em todas as decisões relativas aos cuidados de saúde. Deve evitar-se qualquer 

exame ou tratamento que não seja indispensável.” 

 

E muitas das vezes, são os próprios pais que manifestam a sua opinião de terminar com 

o sofrimento tão atroz do seu filho perante tal situação:  

“Podem é dizer assim, “eu não quero que o meu filho venha aqui fazer aquilo”, como se 

apercebem do companheiro do lado… E dizer eu acho que já esta a ser demais…e não 

se está a adiantar mais nada…” (E1); 

“… às vezes são os próprios pais que dizem “Pare! Agora é para manter qualidade de 

vida...” (E8); 

“… muitas vezes é a pedido dos pais, não há nada a fazer vamos parar, vamos dar 

qualidade de vida, quero o meu filho aqui e aqui, quero que o meu filho esteja bem, que 

seja feliz nos últimos anos de vida. Há sempre conversação com os pais…” (E13). 

 

Sempre que uma criança se encontre em condições de manifestar a sua opinião, tal deve 

ser solicitado. Do ponto de vista legal, a aquisição do direito à autonomia é estática, 
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momentânea, possuindo-se tal direito ao completar a idade estipulada pela lei. Numa 

perspetiva ética, não há um instante ético antes do qual não se deva reconhecer o direito 

à autonomia e a partir do qual nos tornamos plenamente autónomos.  

 

O ideal é colocar as questões às crianças/adolescentes, ouvindo as suas decisões, 

exercitando-as no desenvolvimento da autoestima e da consciência do melhor bem, 

pessoal e coletivo: 

“Os adolescentes já têm capacidade de decisão… há adolescentes muito inteligentes, 

que eles próprios dizem: “Eu quero isto, não quero mais, quero ir para casa, quero 

morrer em casa.”… Há outros que imploram, que façam tudo, que não querem morrer e 

eles próprios querem investir, investir, que não se importam de sofrer tudo outra vez, 

mas querem muito viver. Temos de tudo.” (E7). 

 

“As crianças e os pais têm direito a receber uma informação adaptada à sua idade e 

compreensão. As agressões físicas ou emocionais e a dor devem ser reduzidas ao 

mínimo”, tal como é descrito no Artigo 4.º da Carta da Criança Hospitalizada.  

 

1.3.2 Critérios 

Tendo por base a bibliografia consultada os critérios da fase terminal são: doença com 

evolução progressiva; estado geral grave inferior a 40% na escala de Karnofsky; 

perspetiva de vida não superior a dois meses, insuficiência comprovada dos 

tratamentos; ausência de tratamentos alternativos úteis para a cura ou aumento da 

sobrevivência; complicações irreversíveis finais. 
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Quadro 9 - Critérios 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Critérios 

Evolução/Progressão da Doença 

Clínicos/Exames 

Ordem de Não Reanimar 

Não às Técnicas Invasivas 

Controlo da Dor 

Dignidade Humana 

7 

7 

2 

1 

1 

3 

Total:        21 

 

Segundo os enfermeiros, os critérios que permitem fazer uma avaliação de um doente e 

dizer que este se encontra em fase terminal, são a presença de uma doença crónica ou 

incurável e de evolução progressiva, ineficácia comprovada dos tratamentos, esperança 

de vida curta ou perda de esperança de recuperação: 

“… tem haver exatamente com o evoluir da doença.” (E2); 

“A resposta à quimioterapia, uma recaída, duas recaídas… a metastização e a 

localização. Muitas vezes, metástases hepáticas enormes…” (E3); 

“… na evolução…” (E5); 

“… é mesmo quando se esgotaram todas as hipóteses a nível de tratamento.” (E8); 

“… doença… que resiste aos tratamentos.” (E9); 

“… há uma evolução da doença que não regride… protocolos de retaguarda que não 

atuam… é um avanço da doença que não há hipótese a nível curativo para atuar... “ 

(E11);  

“É a não resposta ao tratamento, a progressão da doença… Quando não há nada a fazer 

falam com os pais… vamos neste momento iniciar cuidados paliativos…” (E13). 

 

Um doente em estado terminal, é um doente que tendo por base critérios clínicos e 

laboratoriais/exames, é portador de uma doença que o levará inevitávelmente à morte, 

independentemente dos tratamentos a que este seja sujeito: 

“…têm que ser muitos critérios clínicos…” (E2); 
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“… critérios médicos, nos valores analíticos, na não resposta hematológica… 

normalmente tem haver com critérios médicos. Mas, é sempre em função do médico, é 

o médico que prescreve, isso é uma prescrição médica.” (E4); 

“É com base nos exames que eles tenham…” (E5); 

“…São critérios médicos, mas não é só o diagnóstico, porque às vezes temos alguns 

diagnósticos que indiciam isso e não adianta. Não é só o estado do doente…” (E6);  

“… quando todas as possibilidades foram esgotadas…” (E12); 

“São critérios única e exclusivamente clínicos…” (E14); 

“… os critérios são médicos, são médicos.” (E15). 

 

As decisões clínicas no que diz respeito ao tratamento são por norma estabelecidas, 

tendo por base a progressão da doença, as opções de tratamento, o impacto de tais 

tratamentos e o prognóstico global da criança. Se tais decisões foram abordadas com 

sinceridade entre a parte médica e família da criança, pode resultar um processo de 

tomada de decisão conjunto no que concerne às ordens de não ressuscitar e o tratamento 

terá como foco o conforto da criança e sua família. 

“Primeiro é não reanimar… em primeiro lugar é sempre a questão de reanimar ou não, 

porque é uma criança e se está em paliativo, vamos ter assente que isso não se vai 

fazer.” (E1). 

 

Contudo, muitas das famílias não têm esta possibilidade de decidir e a equipa pode se 

encontrar renitente em colocar as questões da ordem de não reanimar, pois encara tal 

procedimento, muitas das vezes, como um fracasso em não conseguir salvar uma 

criança:  

“Ás vezes é preciso os doentes andarem aí em cuidados paliativos tanto tempo, tanto 

tempo, para eles… eles consciencializam-se, mas não têm coragem de passar aos pais 

que não vão fazer mais nada, mesmo que ele pare não vão fazer mais nada. Não têm 

coragem. É muito difícil eles assumirem isso e escreverem” (E6). 

 

A aplicação de técnicas invasivas que não produzem qualquer benefício e que poderão 

ainda conduzir a maior sofrimento e dor, deverão ser colocadas de lado, tendo em 

consideração aquilo que é agora o cuidado de saúde: 
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“…cortando ao máximo possível as intervenções dolorosas, isso é ponto assente. Não 

vai fazer análises todos os dias, não vai fazer transfusões todos os dias, não obrigá-lo a 

fazer isto e a fazer aquilo, sem ser mesmo uma coisa que seja necessária…” (E1). 

 

A dor não controlada numa criança em estado terminal, pode conduzir a efeitos muito 

graves na qualidade de vida do doente e sua família. Os pais e os profissionais de saúde 

têm como principal preocupação não oferecer um tratamento que causaria ainda mais 

dor e sofrimento e desenvolver intervenções que promovam conforto e qualidade de 

vida: 

“Tentar controlar a parte dolorosa da criança...” (E1); 

“… a dor não controlada…” (E3); 

“… aumento das dores…” (E4). 

 

Para a enfermagem o cuidar é um ideal moral que tem como objetivo proteger, 

aumentar e preservar a dignidade humana, não ficando centrada nem circunscrita à 

situação de doença ou à satisfação de uma necessidade humana. Prestar um cuidado é 

estar na presença de um outro, é uma situação única, que diz respeito a uma pessoa na 

sua singularidade de vida. Não é pré-estabelecida nem recriada, é tão singular quanto a 

situação em que o enfermeiro presta cuidados a uma pessoa. O enfermeiro tem como 

dever assegurar o direito primordial da pessoa a morrer com dignidade, princípio 

consagrado em todas as cartas de direitos dos doentes e no Código Deontológico do 

Enfermeiro: “As intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da 

defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (art.º 78.º, 1). 

Assim: 

“… quando não há cura, apesar de a gente dizer que … não há mais nada a fazer, há 

muito mais, que é tratar o desconforto, dar dignidade… o principal é evitar o sofrimento 

e respeitar a dignidade humana.” (E7). 

 

A dignidade humana é o pilar de onde surgem outros princípios, pois implica a 

inviolabilidade de cada pessoa, o reconhecimento de que não pode ser utilizada como 

meio; a promoção da igualdade, em termos de direitos e dignidade; a afirmação da 

autonomia de cada um para objetivar os seus planos de vida e as suas normas, sem 
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outros limites a não ser os do direito semelhante dos outros á mesma autonomia; a 

exigência de solidariedade como os outros, sobretudo em situações de sofrimento ou 

crise. 

 

Quando estamos perante uma doença cuja progressão/evolução é rápida, com 

comprovação clínica, todas as intervenções levadas a cabo visão atenuar os sintomas da 

doença, nomeadamente o controlo da dor, sem contudo agir sobre a sua causa, evitando-

se as técnicas invasivas que só conduzem ao sofrimento, assim como preservar a 

dignidade humana, que é o ato consciente de agir livremente, bem como de se auto-

determinar. Assim, iniciam-se medidas paliativas, cuja decisão será tomada quer pela 

equipa multidisciplinar, quer pela família ou pela criança/adolescente, mas sobretudo 

pelo médico, dado os seus conhecimentos teórico-práticos. 

 

1.4 Perante a Criança/Família 

 

A enfermagem é a ação técnico-cientificamente competente para promover a saúde e 

prevenir a doença através da prestação de cuidados de assistência bio-psico-sócio-

espiritual à pessoa humana perspetivada na sua unicidade integral. 

 

A equipa de enfermagem em Pediatria encara não só a criança doente, mas também a 

presença constante da sua família, na maioria dos casos os pais, que são como um 

mediador entre a criança e o mundo que a rodeia. 

1.4.1 Atitudes 

O cuidado é a essência da enfermagem, que consiste na ciência e na filosofia do cuidar. 

A enfermagem é a profissionalização da capacidade humana de cuidar, um processo 

intersubjetivo e de conhecimento epistémico que inclui a transação de um ser humano 

para outro. Aquando do cuidado há uma partilha dos campos fenomenológicos de duas 

pessoas. É o conhecimento do outro que permite ao enfermeiro captar, detetar e sentir as 

necessidades reais da pessoa. 
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O conhecimento do processo de perda, assim como a compreensão empática das 

emoções vividas pelo doente e sua família, constituem-se como o pilar orientador da 

ação do enfermeiro.  

 

Quadro 10 - Atitudes 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Atitudes 

Englobar Toda a Família 

Apoio 

Avaliar a Informação Disponível 

Presença/Disponibilidade 

Empatia 

Respeito 

Conforto 

Flexibilidade 

Partilha de Sentimentos 

Ouvir/Escutar 

Ser Verdadeiro 

1 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

Total:       21 

 

Nos cuidados paliativos, a família vive toda uma sucessão de perdas relacionadas com a 

doença, com a desorganização produzida na dinâmica familiar e social, até à perda 

última que é a morte do ente querido. Por outro lado as pessoas mais próximas do 

doente poderão contribuir para que este viva com o máximo de bem-estar até à sua 

morte, proporcionando-lhe todo o apoio de que necessita, pelo que é fundamental a sua 

presença junto do doente. O facto da família poder ajudar o doente, contribui para a 

preservação das relações familiares, faz com que esta se sinta mais útil perante aquela 

pessoa e torna menos pesado o processo de ver morrer. A forma como a equipa 

multidisciplinar e, sobretudo os enfermeiros, escuta estas famílias e a possibilidade de 

lhes conceder um lugar privilegiado nos cuidados de conforto é crucial: 

“…englobar toda a família nos cuidados, irmãos, primos.” (E1). 
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O acompanhamento das famílias começa desde o momento do diagnóstico da doença e 

deverá se ir ajustando antes, durante e depois da morte, pelo que é um processo no qual 

está implicada toda a equipa. Para os que cuidam, o processo consiste em escutar os 

familiares e amigos do doente nas suas dificuldades e na expressão das suas emoções. 

Abrir um espaço de encontro é ajudar o familiar a mobilizar os seus recursos e adaptar-

se, progressivamente à realidade da situação. É também apoiá-lo para que cuide de si e 

da sua saúde. Apoiar, é aceitar estar numa posição de testemunha. É deixá-los exprimir 

as suas emoções, escutá-los na sua revolta, na sua raiva e na sua dor e acolher as suas 

lágrimas. É dizer-lhes que estamos ali se precisarem de nós e saber deixá-los sós sem os 

abandonar. É estar presente, mas sem perturbar: 

“… nós intervimos mais… no apoiar...” (E3); 

“… é o apoio…” (E5); 

“Nós conhecemos muito bem estas famílias... Nós temos uma ligação muito estreita 

com a família, nós conhecemos a família de fio a pavio… A questão é apoiar, é chegar 

lá e dizer que estamos ali. É dar a mão, apoiar, se precisarem de alguma coisa nós 

estamos ali e dar a entender que nós estamos a fazer tudo naquela fase, já que nós não 

podemos salvar a criança, para que a criança não morra com dor, com sofrimento e 

estarem ali os pais e nós a apoia-los em tudo que eles quiserem… Deixar os pais 

despedirem-se dos filhos e os filhos dos pais, é esse o nosso papel.” (E11). 

 

A avaliação da informação disponível por parte da família é crucial, no sentido da 

equipa poder ajudar a viver esta fase tão cruel das suas vidas, o mais serenamente 

possível: 

“Primeiro… informo-me do conhecimento que ela tem ou não da situação…  depois 

vais partilhar algo com o sentido de … outro dia encontrei uma mãe nas escadas a 

chorar, e eu ensinei-a a viver os últimos dias do filho cada dia como se fossem 

cinquenta, como se fossem anos. Conforme o tipo de pessoa, tu vais ensina-la a 

saborear. Se são pessoas com fé vais falar que vão ter sossego, descanso, paz, que acaba 

o sofrimento. Se são pessoas sem fé ensina-as a aproveitar ao máximo e a viver só o 

presente. Depende muito da pessoa que tu tens pela frente, muito.” (E4). 
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O enfermeiro em cuidados paliativos não vê envolvidas apenas as suas competências 

teóricas e técnicas nos cuidados, mas sim todo o seu saber ser e a sua pessoa, através da 

presença: 

“…o tentar estar mais presente…” (E2); 

“Nós estamos e mostramo-nos disponíveis para ajudar… mostrar disponibilidade…” 

(E3); 

“Essencialmente a atitude da enfermeira perante esta situação é a presença… é melhor a 

presença do enfermeiro, de alguém do que mil palavras… todas essas recordações são 

muito mais significativas que qualquer palavra que as pessoas tenham dito… Numa fase 

final é mesmo a nossa presença… a nossa disponibilidade…” (E5); 

“… a presença constante, saber se eles estão bem … acho que isso os ajuda um 

bocadinho, o saber que nós estamos ao lado deles, que queremos aliviar a dor da criança 

e aquilo que eles estão a passar, queremos que tanto a criança como eles estejam bem, 

bem preparados, porque parece que não mas o sofrimento da criança também é 

sofrimento para os pais. Acima de tudo eles saberem que nós estamos lá, do lado deles, 

principalmente é isso, ajudá-los, dar-lhes conforto… Estar mesmo do lado deles…” 

(E13); 

“… Se calhar hoje sou capaz de estar em silêncio num quarto sentada e não dizer nada, 

apenas estar presente, dar a mão enquanto aquela mãe ou aquele pai chora e dizer eu 

estou aqui para o que precisar…” (E14). 

 

 Do toque, da palavra, da escuta, da empatia, que é a pedra angular da relação de ajuda:  

“A maioria das vezes estes pais já nos conhecem há muito tempo e nós a eles… 

normalmente acabamos por ter uma relação que é de uma certa empatia e conhecemo-

nos bem. E depois é mais fácil lidar com eles porque já os conhecemos e conhecemos os 

filhos, e eles lidarem connosco também. “ (E6). 

 

Do respeito pelo outro: 

“… quando eles sentem que não há nada a fazer, nós damos alguma liberdade de tomar 

a decisão. Acho que isso é essencial… Acho que respeitá-los … é fundamental.” (E7). 
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Do proporcionar conforto: 

“… nós temos que tentar confortar, confortar e ir dizendo o estado da criança, 

envolvendo-nos com a situação, dizer “Realmente, ele não está muito bem”, ir dando, 

preparando os pais para o fim que talvez se vai aproximar… entrando nessa situação 

temos que envolver os pais nos cuidados, nos cuidados de conforto, nos cuidados mais 

sensíveis à criança...” (E12). 

 

Ser flexível: 

“… todos nos tornamos mais flexíveis em relação a isso, em relação às visitas, em 

relação em ponderar técnicas mais invasivas ou não…” (E2). 

 

Comunicar em enfermagem é uma arte que não se limita a uma troca de palavras, mas 

há sim uma partilha de emoções, de sentimentos e de ideias:  

“Choramos muito com elas. Eu choro muito com elas e abraço-as e beijo-as e 

converso.” (E4). 

 

Exigindo por parte do enfermeiro a capacidade de falar e de escutar, utilizando todos os 

sentidos de forma a compreender melhor o doente, nunca esquecendo a riqueza 

incomensurável da comunicação não verbal, na compreensão do doente: 

“…o tentar ouvir um pouco mais.” (E2); 

“… É mais o ouvir, assim como eu sinto muitas vezes necessidade de chegar a casa e 

falar, eles às vezes sentem necessidade de falar e nós como já nos conhecem há muito 

tempo...” (E3); 

“… estar atento e saber ouvi-los.” (E5); 

“Escuta. Mas escuta atenta. Não é ouvir, é escutar porque é com todos os sentidos, 

porque é muito mais global do que estar a ouvir. O silêncio… às vezes, o silêncio é 

importante que exista. Não só porque dá tempo à outra pessoa de refletir naquilo que 

está a dizer, mas também a nós de assimilar e saber o que vamos dizer a seguir e às 

vezes também pode ser assimilado como um respeito, ou uma escuta eficaz… 

Essencialmente é escutar, é respeitar. “ (E7); 

“… ouvir, estar uns minutos ali ao lado dele. Eu faço mesmo questão de fazer isso, de 

acompanhar, de ouvir, se eles quiserem chorar choram, se eles quiserem lembrar de 
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vários episódios que nós tivemos aqui, das brincadeiras, momentos alegres também 

estou lá...” (E10). 

 

Quando um doente se encontra em fase terminal, a ação do enfermeiro deve ser mais do 

que em qualquer outra altura, cuidar do doente, criando uma verdadeira relação de 

ajuda, que consiste em estabelecer uma comunicação terapêutica, num clima de 

confiança, tendo por base o apoio, a escuta, a empatia, o que é indispensável para ajudar 

o doente a viver da melhor forma possível até ao momento da morte. 

 

A relação de ajuda deve também ter por base a congruência, ou seja o enfermeiro deve 

ser verdadeiramente ele próprio, utilizando um discurso autêntico, para que o doente 

seja verdadeiro consigo e com todos aqueles que o rodeiam. É uma verdade que será 

mais que o esclarecimento de um diagnóstico ou prognóstico: 

“Eu sou a favor de que os pais e a criança tenham conhecimento da verdade, mas nem 

sempre a verdade pode ser dita da mesma forma a diferentes pessoas. O facto de dizer 

aos pais que o filho vai morrer, para determinados pais é o tempo de se reorganizarem, 

da família se reorganizar em volta daquela criança e que as necessidades vão ser 

diferentes. Não vai ser uma reorganização de esforços para cura, mas para proporcionar 

o melhor bem-estar à criança nesta fase. Para outros pais, isso significa que ele vai 

morrer já e entram numa angústia tal que não são capazes de se reorganizar de forma 

alguma e aí a verdade tem que ser doseada, tem que ser reforçada informação por toda a 

equipa, falarmos todos a mesma a língua… eles vão assimilando e o percurso para 

assimilarem a verdade maior que é a morte do filho, vai ser muito mais facilitada. A 

melhor atitude é ser verdadeiro e sincero, não esconder sentimentos…” (E14). 

 

Uma das outras preocupações da equipa multidisciplinar que cuida do doente, deverá 

ser o acompanhamento dos familiares do doente em fase terminal, pois uma família que 

se sinta triste, amargurada e insegura, poderá transmitir este tipo de sentimentos ao seu 

ente querido. Assim, cada profissional de saúde deverá ajudar a família, tendo por base 

os seus conhecimentos, a encontrar os mecanismos necessários para manter com o 

doente uma comunicação verdadeira e a lidar com o processo de crise vivido devido à 

ameaça da perda e da morte. O enfermeiro pela posição que ocupa na equipa, pelo 
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conhecimento e pela sua proximidade junto do doente e sua família, é a pessoa mais 

indicada para apoiá-los nesta fase tão difícil.  

 

1.4.2 Dificuldades Sentidas 

A atividade de enfermagem junto de doentes em fim de vida e dos seus familiares é 

particularmente dolorosa. Apesar dos poderes públicos terem como objetivo 

desenvolver uma política de melhoria da qualidade dos cuidados prestados, o contexto 

económico de gestão das despesas de saúde conduz a condições de trabalho cada vez 

mais difíceis. 

 

 

Quadro 11 - Dificuldades 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Dificuldades 

Sentimento de Impotência 

Sofrimento 

Comunicação 

Tempo 

Progenitores 

1 

1 

3 

3 

2 

Total:       10 

 

Os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados paliativos pediátricos precisam de ter 

consciência de que a criança não tem mais possibilidade de cura e que a morte é 

inevitável, o que produz respostas de negação. A negação é um mecanismo de defesa 

usado para poder superar momentos de crise. 

 

Nestas profissões, como a enfermagem, em que é pedido que se esteja em relação com o 

outro, no sentido de escutar e tentar resolver os problemas que surgem, o confronto 

permanente com a doença grave e com a morte, conduz a um sentimento de impotência, 

de fracasso e de revolta:  
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“… aquele sentimento de impotência, de não poder fazer mais… saber que nós fizemos 

tudo por aquela criança, que fizemos tudo para que ele estivesse bem e parte do nosso 

trabalho foi em vão.” (E13). 

 

O confrontar-se com o fim da vida, é suportar uma carga emocional extrema, repleta de 

tristeza, cólera e medo, com um grande sentimento de impotência e de passagem para o 

vazio. Trabalhar em cuidados paliativos é confrontar-se, diariamente, com o sofrimento; 

é construir e perder sem cessar; é não conseguir aliviar ou acalmar plenamente; é 

permanecer no inacabado, na frustração de uma morte demasiado precoce; é lidar com o 

sofrimento da equipa e das famílias, aliado à sua vida pessoal e íntima. O contacto 

direto com a dor e com o sofrimento, pode conduzir a graves problemas emocionais 

para os profissionais, pois de alguma forma o sofrimento do doente, também os afeta: 

“As dificuldades é só, a única dificuldade que tu tens é não querer ver sofrer, porque tu 

estás a ajudar, há sempre formas de ajudar.” (E4). 

 

A comunicação é um processo interpessoal complexo que envolve trocas verbais e não 

verbais de informações, ideias, comportamentos e relacionamentos. É um ato de partilha 

que, se for eficaz, produzirá mudanças. 

 

A comunicação aquando dos cuidados é interpessoal, estabelece-se entre a pessoa 

cuidada, os seus familiares e o profissional de saúde, que por sua vez deverá ter 

habilidade para prestar atenção, desenvolver uma atitude de compreensão e de ajuda ao 

ser humano em situação de cuidados. A comunicação é a base fundamental das relações 

humanas, contudo no contexto dos cuidados paliativos pediátricos, é por vezes 

extremamente difícil de estabelecer: 

“Agora que temos muitas dificuldades, temos. Não é fácil dizer a uma mãe que vai 

perder o filho, não é fácil!” (E7); 

“Essencialmente, o que dizer… o que dizer aqueles pais… é difícil arranjar palavras 

para dar apoio aqueles pais e aquela família, motiva-los para a vida.” (E10); 

“… cada dia que passa é um dia e para mim mais complicado a nível de comunicação é 

quando a criança falece… é o momento que eu não tenho palavras para dizer aos pais… 

o melhor é o silêncio naquele momento. O silêncio, porque eu não consigo, acho que 
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nenhuma palavra que eu diga os vá fortalecer naquele momento, é um momento 

complicado, mas na fase de cuidados paliativos, eu tento sempre falar, tento sempre ir 

ao encontro deles, mas com calma, porque às vezes é difícil a gente dizer qualquer coisa 

que os vá chocar ainda mais… dizendo sempre a verdade mas com um certo conforto e 

no tempo certo. Nunca antecipando, nem adiantando.” (E12). 

 

A comunicação tem um papel preponderante na transição dos cuidados curativos para os 

cuidados paliativos, pelo que a empatia, o cuidado e a delicadeza, são extremamente 

importantes aquando deste comunicado. Contudo aquando da transmissão das más 

notícias, os profissionais de saúde por vezes deparam-se com algumas dificuldades, que 

poderão estar relacionadas com a falta de formação a este nível. 

 

Contudo, e tal como menciona o Artigo 8.º da Carta da Criança Hospitalizada: “A 

equipa de saúde deve ter formação adequada para responder às necessidades 

psicológicas e emocionais das crianças e da família.” 

 

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

saber que a doença progrediu. Se por outro lado, ela desejar manter-se menos 

informada, o seu desejo deve ser respeitado e qualquer informação dada deve permitir 

que esta conserve uma margem de esperança. 

 

É essencial que o doente, a família e a equipa de saúde, mantenham uma comunicação 

favorável, com um diálogo aberto e a família seja integrada nos cuidados. 

 

Uma das mais importantes condições numa relação é a capacidade de saber ouvir. É um 

ouvir que requer disponibilidade, para que seja um diálogo de atenção e solidariedade, 

pelo que não é compatível com a sobrecarga dos serviços e das horas de trabalho, o que 

pode condicionar toda a disponibilidade: 

“…a nossa maior dificuldade é arranjar tempo para estar com as famílias. Nessa altura 

tentamos arranjar mesmo, dê para onde der… a nossa sorte é que como eles passam 

grande parte do tratamento aqui, quando chegamos a essa fase, nós já temos assim 

alguma relação mais íntima que já nos permite também estar um pouco mais perto dos 
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pais. Porque se tivéssemos que construir tudo nessa altura acho que era impossível. E 

mesmo assim, notamos que falta muito tempo para conseguirmos estar com as pessoas, 

porque nessa fase o que os pais querem normalmente é falar, conversar, expor as suas 

inseguranças.” (E2); 

“… é o tempo normalmente porque não se consegue estabelecer um contacto de 

interajuda nessas situações, se não tivermos tempo para estar ali…” (E6); 

“… acabamos por não ter tempo, o tempo que queríamos, apesar de termos o apoio dos 

pais que nos ajudam muito.” (E8). 

 

Se não é fácil convencer os pais do diagnóstico de doença grave no seu filho, é ainda 

mais difícil convencê-los de que terá chegado a uma situação terminal e da proximidade 

da morte.  

 

De um modo geral, as informações sobre o estado atual da criança precisam de ser 

repetidas várias vezes até que estas sejam absorvidas, discutidas e assimiladas. 

Enquanto não ocorre esse processo de adaptação psicológica, os pais não estarão 

preparados para discutir sobre o assunto, quer com a equipa, quer com a criança. É 

sabido que os pais tendem a proteger as crianças do sofrimento e, por isso, escondem 

delas circunstâncias alteradas do tratamento. Assim, os enfermeiros relativamente aos 

pais afirmam: 

“…as dificuldades deles, porque acham que o menino deles vai ficar bem, vai sair dali e 

nós não temos forma de lhes dizer. Eles têm muita esperança até ao fim, porque eles já 

os viram tantas vezes mal… Depois quando os vêm nessa situação que a gente já sabe 

que é terminal, eles não se acreditam que é e temos que esperar para ver e deixar passar 

o tempo.” (E6); 

“… é chegar ao pé de um pai e, eu para mim custa-me muito enfrentar as atitudes dos 

pais, porque há pais que estão de certeza mortos por dentro também… o que me custa 

mais é quando os pais começam a falar daquelas situações, do deixar, da perda e isso é 

complicado, mas o que nós temos que fazer é deixá-los falar e nós próprios tentar 

perceber o que se está passar e tentar não projetar para a nossa vida pessoal, isso é que é 

o mais importante, é fazer essa paragem...” (E11). 
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Acompanhar um doente em fim de vida, é prestar a si e aos seus familiares os cuidados 

e o apoio necessários para o ajudar a suportar os sofrimentos quer físicos, quer morais. 

Acompanhar é percorrer uma parte de um caminho ao lado de alguém até um destino 

que desconhecemos, não se colocando nunca no seu lugar. Não compete aquele que 

cuida dar o sentido ao outro. Compete-lhe, sim, esclarecer o que faz sentido a nível dos 

cuidados e da relação, apesar de todas as perdas, das alterações físicas e psíquicas, dos 

fracassos terapêuticos e da incapacidade para alívio completo do sofrimento. 

Acompanhar é estar presente, é apoiar, é ouvir, é respeitar, é ser verdadeiro, é 

estabelecer uma verdadeira relação de empatia e congruência com o doente e a sua 

família. Acompanhar na vida é a única forma de permanecer em relação com aquele que 

caminha para a morte. 

 

O facto dos cuidados paliativos culminarem no agravamento da doença e na morte, e 

não na cura, coloca o profissional de saúde numa situação de sentimento de impotência, 

assim como a complexidade das histórias pessoais e familiares conduz para a 

incapacidade de dar sentido às situações e aos acontecimentos. Por outro lado, a falta de 

formação e tempo dos profissionais de saúde para lidar com este tipo de situações é uma 

constante, pelo que é necessária uma preparação científica e técnica, no sentido de se 

reunirem as condições necessárias para receber este tipo de doentes.   

 

Cuidar de nós parece ser a condição para cuidar e cuidar eficazmente, sem nos 

esgotarmos. 

 

1.5 Cuidados no Fim da Vida 

 

O período terminal da vida humana pode ser curto ou prolongar-se por muito tempo 

como ocorre em certas doenças. Os cuidados de saúde tendem a prolongar o período das 

doenças terminais. Os doentes nestas situações são um desafio ao exercício da atividade 

de enfermagem e da medicina, quer estes se encontrem no domicílio ou numa unidade 

hospitalar. O cuidar dos doentes na fase terminal das suas vidas, exige por parte dos 
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enfermeiros um avaliar das circunstâncias que envolvem os cuidados de saúde 

adequados à pessoa doente.  

 

Assim como acontece nos adultos, os cuidados paliativos nas crianças são uma 

abordagem multidisciplinar, cujo objetivo é melhorar a vida das crianças vítimas de 

doença terminal e de suas famílias, onde se inclui o controlo de sintomas, apoio 

psicológico e espiritual, e apoio aquando do processo de morte e consequente luto. 

Contudo, as crianças não têm acesso ao mesmo tipo de cuidados especializados em 

cuidados paliativos, como acontece nos adultos. 

 

1.5.1 Pediatria 

A partir do momento em que os pais aceitam a fase terminal da doença do seu filho, 

devem ter-se em consideração uma série de questões importantes, tais como o lugar 

onde a criança deverá permanecer até ao momento da sua morte. 

 

Quadro 12 - Pediatria 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Pediatria 

Domiciliários 

Serviço de Pediatria 

Unidade de Cuidados Paliativos 

14 

10 

7 

Total:        31 

 

A questão reside onde deverão ser desenvolvidos estes tipo cuidados, se em unidades de 

cuidados paliativos, se numa enfermaria de hospitais de retaguarda ou nos domicílios. 

Contudo, desde que com uma rede de apoio adequada qualquer um destes locais poderá 

satisfazer as necessidades em causa. Assim, e de acordo com a opinião dos enfermeiros, 

o ideal seria a prestação de cuidados a nível domiciliário, com controlo da 

sintomatologia, junto da sua família: 
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 “Agora o ideal era eles estarem em casa e ter mais apoio… Acho que se deveria tentar 

ao máximo que as coisas pudessem ser feitas em casa…” (E2); 

 “…o ideal é a prestação de cuidados no domicílio, poder estar com a família, poder 

estar com os irmãos…” (E5); 

 “A situação de cuidados domiciliários acho que em algumas situações seria excelente… 

possibilidade de cuidados domiciliares, acho que isso seria o ideal…” (E8); 

 “…Essas crianças deveriam estar em casa. A situação ideal seria essa, as crianças terem 

esse apoio que têm aqui, de controlo de sintomas, controlo de tudo, terem em casa...” 

(E11). 

 

Para que tal seja possível, sugerem que alguns elementos da equipa de enfermagem 

pediátrica, deveriam prestar cuidados domiciliários, pois não concebem sequer cuidados 

paliativos pediátricos no internamento: 

“…o ideal seria cada um em sua casa e a gente revezava-se e fazia o apoio 

domiciliário.” (E1); 

“… as crianças devem morrer em casa, nunca deviam estar hospitalizadas… deviam 

haver cuidados paliativos domiciliários, não concebo se quer pediatria com 

internamentos em paliativos… devíamos ter uma equipa domiciliária que pudesse, nós e 

preparar outros centros com medicação, porque aquilo que eles estão a fazer aqui 

podiam fazer em casa... Cuidados paliativos pediátricos eu não concebo no 

internamento…” (E4); 

“O ideal era ter o apoio domiciliário suficiente, para as crianças estarem em família… 

terem o nosso apoio em casa e 24 horas…” (E6). 

 

Tal situação é reforçada, no Artigo 1.º da Carta da Criança Hospitalizada, segundo o 

qual: “A admissão de uma criança no Hospital só deve ter lugar quando os cuidados 

necessários à sua doença não possam ser prestados em casa, em consulta externa ou em 

hospital de dia”. 

 

Porém referem, que esta situação para o bem-estar e emocional da equipa de saúde seria 

prejudicial, ao contactar tão de perto com a criança e a família, no seu seio familiar e 

por outro lado o número de elementos da equipa não é exequível com tal situação:  
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“… era bom para a criança, mas para nós ia ser muito pior porque íamo-nos envolver 

muito mais porque íamos conhecer o seio da família onde ela está, íamo-nos envolver 

muito mais. Para criança seria melhor porque teria um final no seu meio ambiente, na 

sua casa, mas para nós ia ser pior mais a nível pessoal porque não temos pessoal 

suficiente para isso…” (E15). 

 

Ou então, criar equipas de apoio domiciliário, se tal for possível, tendo em conta a 

situação do doente, o que permitiria uma alteração menos drástica na vida da 

criança/adolescente e da sua família: 

“... houvesse uma equipa que salvo situações agudas de extrema necessidade, isso penso 

que seria o ideal até para a própria criança que se sente no seu ambiente… até para a 

própria família que consegue gerir melhor tudo, até as próprias emoções, as situações, o 

espaço físico é diferente, não tem restrições do sistema hospitalar… é diferente, a 

criança acho que teria uns cuidados bem diferentes por se sentir no seu meio.” (E8); 

“… cuidados paliativos no domicílio era muito bom, era a situação ideal. Quando não 

houvesse condições no domicílio tudo bem… acho que ter uma equipa que desse apoio 

domiciliar seria o ideal mesmo, porque há crianças que acabam por morrer cá porque 

não têm condições em casa… As que conseguem pelo menos que tenham todas as 

condições.” (E13). 

 

Por outro lado, para que tal seja possível é também necessário que a própria família se 

sinta capaz de receber a criança em estado terminal em casa e tal tem sido conseguido 

ao longo do tempo, apesar da não existência de medidas de apoio por parte da equipa 

disciplinar em casa, tão cruciais nesta fase da vida:  

“… estamos a tentar fazer alguma coisa sobre esse aspeto. Está-se a tentar ao máximo 

que aqueles pais que querem que a criança fique em casa na fase final, está-se a tentar 

ao máximo e de algum tempo para cá têm-se conseguido isso… não há um suporte de 

visita e isso falha… é muito importante o apoio da equipa multidisciplinar em casa” 

(E10). 

 

Contudo, existem ainda famílias que não querem receber as suas crianças em casa, pois 

sentem medo ou sentem-se cansadas perante tal situação: 
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“… o ideal, embora nós temos famílias que não querem… têm muito medo... Há uma 

ou outra pessoa que não tem estofo, que não consegue porque tem medo e depois é 

muito cansativo, também tem que haver uma adequação para os pais descansarem. 

Normalmente os pais nesta situação não dormem, têm medo, não descansam.” (E3). 

 

A forma de colmatar tal situação, passa pelo ensino aos pais sobre os cuidados a ter no 

domicílio de forma autónoma: 

“Mas ultimamente já temos visto muito mais e pode ter à ver da preparação dos pais 

para… eles acabam por sentir mais segurança e ultimamente até têm optado por essa 

situação.” (E3); 

“Nós ao longo dos internamentos vamos ensinando os pais a serem o mais autónomos 

possível…” (E4). 

 

Pois só assim, é que estes se sentem apoiados e optam pelo tratamento dos últimos dias 

de vida do seu filho no domicílio: 

“... Se os pais se sentissem apoiados se calhar muitas das vezes eles ficavam em casa...” 

(E14). 

 

Há ainda que realçar, que nenhuma criança/adolescente, quer morrer no hospital, mas 

sim em casa no seu espaço familiar e de amizade: 

“... Eu acho que é muito melhor… e não temos nenhuma criança que queira morrer no 

hospital. E para os pais eu acho que também… se calhar a criança não tem essa noção, 

mas os pais acabam por ter, de levar para casa…” (E3). 

 

De forma a proporcionar os melhores cuidados domiciliários à criança e sua família, 

surgem como sugestão dos enfermeiros a rede de cuidados de saúde primários, que 

deveria começar a desenvolver as suas funções desde o início do aparecimento da 

doença, de forma a se ir estabelecendo uma relação de confiança entre o doente/família 

e a equipa, nunca esquecendo o apoio, a formação e a interligação que se mantinha com 

a equipa multidisciplinar da entidade hospitalar: 

“... Se as equipas imagina, dos centros de saúde locais já estivessem integradas nesses 

cuidados também já poderia ir estabelecendo alguma confiança. Portanto, de nossa parte 
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poderia era haver algum tipo de formação ou algum tipo de reuniões esporádicas ou não 

para fazer a interligação com as unidades de saúde primários dessas zonas, acho que 

sim.” (E2); 

“… nós já devíamos ter um apoio domiciliar desde o inicio dos tratamentos, com 

colegas do centro de saúde da área daquela criança… Quando são fases de cuidados 

paliativos melhor ainda seria esse apoio, se nós conseguíssemos estabelecer com a 

equipa de cuidados primários… era importante era que naquele centro de saúde 

houvesse um enfermeiro que conhecesse bem a situação daquela criança e daquela 

família, e que também ela estivesse bem acompanhada daquela situação e que ao chegar 

aos cuidados paliativos, nós em intercambio com eles lá pudéssemos ser uma equipa de 

cuidados domiciliares.” (E9); 

“... Nós deveríamos ter uma estrutura para poder fazer isso e não é tão difícil quanto 

isso. Bastava os centros de saúde estarem equipados com essa valência e por exemplo a 

criança ter um contacto muito mais estreito com o centro de saúde e conhecer o seu 

enfermeiro de família, e saber que poderia apoiá-lo, se ele fosse para casa e saberia 

tanto como o enfermeiro do hospital. “ (E11). 

 

Tal situação seria vantajosa para o doente, que não teria que sair do seu ambiente 

familiar para receber os cuidados que necessita-se e seria sim a equipa a deslocar-se ao 

domicílio deste; para a família que se sentiria mais apoiada, para a própria equipa que 

teria um conhecimento mais profundo da situação do doente; e até a nível económico, 

dado a proximidade geográfica e muitas das vezes estas crianças não necessitam de 

internamento hospitalar: 

“...eu acho que se houvesse uma rede que funcionasse a nível dos cuidados de saúde 

primários, se os cuidados de saúde primários conseguissem abranger ou então criar 

outras estruturas que permitissem isso, porque muitas vezes não são precisos grandes 

cuidados hospitalares… Podiam estar em casa perfeitamente com o apoio… não duvido 

que a grande maioria das pessoas não optasse por isso... “ (E3); 

“... Era muito mais interessante, até economicamente vantajoso, mas não estamos só a 

falar da parte económica, estamos a falar do conforto dos pais, da segurança que os pais 

podiam ter com aquela enfermeira porque também já a conhecem e saberiam que nós 

estávamos a dar apoio por trás, a dar toda a formação, iríamos lá provavelmente, mas 
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depois que ela fosse a que está mais próxima geograficamente, aí fazia mais sentido 

trabalharmos nesse sentido.” (E9); 

“... O futuro começa nos cuidados primários e na ligação, na ligação que tem que ser 

muito mais estreita do que aquilo que é, entre o hospital e a casa, e o apoio, os recursos 

que a família tem à sua volta. É muito diferente… estar em casa, com os seus recursos 

ali a apoiar… quando precisa o enfermeiro é que vai lá, deveria ser assim...” (E11); 

“… era importante… existem pais que não querem que os filhos morram no hospital… 

devia haver um intercâmbio entre nós e o centro de saúde. Eu acho que deveria começar 

por aí, porque primeiro os miúdos em cuidados paliativos vêm muitas vezes cá… tudo 

isto passa por um ciclo, um ciclo de intercâmbio entre nós e o centro de saúde. O centro 

de saúde sempre está mais perto, sempre está mais perto e eu acho que há aí uma grande 

lacuna. Mas, o apoio domiciliário é importante…” (E12); 

“... Os cuidados de saúde local pudessem dar apoio… não serem eles a virem, senão é 

mais uma vinda ao hospital e para vir cá muitos receios se levantam e acabam por ficar 

em casa.” (E14).  

 

Contudo, a realidade é que este intercâmbio, troca de informações e apoio entre a equipa 

do hospital e a equipa do centro de saúde não existe, pelo que situações tão simples 

como a administração de terapêutica não é possível, entre outros: 

“O apoio às vezes nem nos centros de saúde para preparar uma medicaçãozinha nós 

conseguimos, que fará para apoio dessa parte…” (E1). 

“... Nós temos crianças que são de muito longe… não terem a capacidade de localmente 

haver um contacto estrito entre a instituição mãe, para dizer nesta situação vamos fazer 

isto… muitas vezes os pais não estão abertos… porque há medo… A relação entre os 

cuidados primários e o hospital tem que melhorar muito...” (E14). 

 

Mas realçam ainda, que se está a trabalhar no sentido de colmatar estas falhas e os 

cuidados serem um processo contínuo, o que poderia passar pela criação de uma equipa 

que estabelece-se a ligação entre a criança/família, o hospital e o centro de saúde: 

“Pequenos passos estão a ser dados e o ideal… seria, que houvesse a possibilidade de 

primeiro, os cuidados que são prestados cá terem uma continuidade fora... Existir uma 

equipa, uma equipa de apoio domiciliário… dentro da equipa se houvesse possibilidade 
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de quando existem essas situações, se pudesse ir ao domicílio... dentro da equipa criar-

se uma cura de cuidados paliativos… isto fosse assumido e não só falar… e que esta 

equipa pudesse organizar estes cuidados ao domicilio e fazer a ligação dos cuidados ao 

domicilio e o centro de saúde local...” (E14). 

 

Há ainda que fazer referência ao empenho e dedicação destes profissionais ao referirem 

já terem efetuado cuidados domiciliários por iniciativa própria: 

“Já não é a primeira vez que nós vamos a casa deles dar um ajuda, apoio domiciliário… 

mas não existe, é fictício, é mesmo a boa vontade de cada um, funciona por aí.” (E1). 

 

As necessidades das crianças na fase paliativa são muito diferentes das dos adultos. 

Após vários estudos já efetuados, conclui-se que a maioria dos pais prefere que os seus 

filhos morram em casa a levá-los para uma unidade de cuidados paliativos, pelo que o 

desafio consiste em prestar cuidados terminais domiciliários de boa qualidade. 

 

Assim, e de acordo com vários autores, o ideal seria a criação de equipas de saúde 

comunitária, que acompanhariam o processo de morte no domicílio, desenvolvendo um 

papel muito importante na rentabilização dos recursos existentes na comunidade, no 

sentido de diminuir o número de internamentos hospitalares, o que conduziria a uma 

morte melhor. 

 

Uma pequena equipa por unidade de saúde, da qual faziam parte um enfermeiro, um 

médico e um assistente social, poderia contribuir para uma eficiente prestação de 

cuidados paliativos no domicílio, de forma continuada. Outras especialidades podem 

enriquecer a prestação de cuidados domiciliários, contudo estas equipas dado o seu 

número reduzido de elementos são menos dispendiosas do que as existentes no hospital. 

 

A realidade é que grande parte das crianças morre nos hospitais por diferentes motivos, 

que poderão ir desde o não controlo da dor e de outra sintomatologia, até ao cansaço do 

cuidador. Face a tal situação, os cuidados paliativos deverão ser prestados em ambiente 

hospitalar, no serviço de pediatria e pela equipa que tão bem conhece a criança, para 

que esta se sinta mais segura e confiante: 
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 “…a nível de cuidados paliativos pediátricos, é no serviço de internamento, juntamente 

com outros meninos. Para os meninos é ótimo porque estão habituados à equipa, à 

dinâmica do serviço e têm uma ligação muito maior connosco do que se fosse noutro 

serviço à parte… eles estão tão habituados connosco… é importante para eles é a equipa 

que já conhecem, o acompanhar… ele sente que está integrado na mesma, não sente que 

é posto à parte, nem num sítio à parte…” (E1); 

“… A ter que estar com uma equipe de saúde, então eles têm que estar com alguém que 

eles já conhecem e confiam.” (E2); 

 “Integrada como está. Integrada se não ia ser mais difícil para eles, acho eu. Eles ao 

entrarem na unidade ia ser difícil. Eu acho que é difícil nos adultos…” (E6);  

 “… sinceramente eles deveriam ficar aqui connosco. Eles estão habituados a nós, ao 

nosso serviço, aos nossos brinquedos, à nossa dinâmica, à nossa estrutura… eles iam 

sofrer mais e perceber mais rapidamente que estavam a chegar ao final. Eu acho que a 

unidade de cuidados paliativos pediátricos devia ser integrada no próprio serviço.” 

(E10); 

“... acho que devemos pensar fazer o melhor à criança, pelo que devemos continuar no 

serviço em que estão e não mudar para outro.” (E15). 

 

A equipa deverá estar presente desde a fase de diagnóstico até ao momento da morte, 

nos bons e nos maus momentos. Há uma relação de partilha de sentimentos entre todos 

os envolvidos: 

“... nós também nos apoiamos e vemos a evolução toda da criança e conseguimos 

acompanhar até ao fim… já que acompanhamos a criança desde uma fase inicial de 

diagnóstico, tratamento, depois se entrar em cuidados paliativos... vai ser transferida 

para outro serviço, isso também para a própria equipa ia-nos deixar tristes porque já que 

acompanhamos, criamos sempre um laço com aquela família, com aquela criança.” 

(E8); 

“Se nos tivemos com eles nos bons momentos, também queremos estar nos maus. 

Queremos que eles olhem para o lado e vejam uma cara conhecida, que não veja um 

estranho… as crianças apesar de bebés reconhecem as nossas caras e sentem-se mais 

confortáveis connosco. E acho que numa fase em que, mesmo para o próprio bem-estar 

dos pais, porque sabem com aquilo com que podem contar… Acompanhá-los sempre, 
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mesmo na fase mais complicada, mas acho que o facto de estar alguém que se conhece, 

que esteve presente durante todo o internamento, durante a fase de tratamento, para a 

criança acho que até é mais confortável.” (E13). 

 

Por outro lado, a família fazendo ela parte permanente dos cuidados à criança em 

tratamento paliativo, deverá ser acompanhada desde sempre pela equipa de saúde que 

tão bem conhece, assim como também tem o apoio dos familiares das outras crianças 

internadas, o que neste momento tão doloroso é crucial, apesar de todas as 

contrapartidas que daí poderão advir:  

“… acho que mantê-los aqui no meio dos outros, porque uma criança em cuidados 

paliativos, provavelmente não brinca, nem anda na sala dos brinquedos, mas tem as 

outras crianças e para a mãe, que é uma acompanhante também não deve ser tão 

traumatizante como se estivesse numa unidade, assim sentem-se mais apoiadas, porque 

elas já se conhecem...” (E3); 

“Eu acho que tem benefícios em estarmos assim integrados nesta unidade porque acaba 

por os pais ficarem amigos e ajudam-se uns aos outros, mas também tem a parte 

negativa, porque quando uma criança acaba por falecer no serviço… Ficam muito 

ansiosos… Por outro lado, também se apoiam...” (E8); 

“… acho que deveriam ser integrados… se fosse um serviço específico era, sei lá, vai 

para ali não há hipótese… aqui há um seguimento, está aqui vê os outros pais, vê as 

outras crianças, o apoio dos outros pais é muito importante para a mãe que tem o filho a 

morrer…Agora imagina passar, tirar daqui as crianças e passar para um serviço em que 

não conhecem médicos, ou se os médicos pediatras fossem lá, não conhecem os 

enfermeiros, os auxiliares, nem nada, é mesmo quase que depositar lá a família. Acho 

que não. “ (E11). 

 

Apesar dos cuidados paliativos serem uma medicina especial que foi desenvolvida para 

doentes especiais, todos temos conhecimento das reações que provoca o fim de vida e a 

ideia de reunir em lugares especializados doentes em fim de vida, os quais muitas das 

vezes são intitulados de “morredouros”. Tendo por base esta premissa, também os 

enfermeiros participantes no estudo, demonstram o seu descontentamento face à 

possível criação deste tipo de serviços e ao fim a que se destinam:  
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“…arranjar um local e agora vão para ali, eles acabam por se aperceber… afinal estou 

aqui e não posso estar ali… há sempre ali um rótulo a dizer qualquer coisa. “ (E1); 

“Acho que isso é horrível!” (E2); 

“. Eu não sei se deviam haver unidades próprias, quer dizer a criança está aqui a ser 

tratada e depois passa para cuidados paliativos, para uma unidade. Já nos adultos acho 

que não deve ser muito fácil essa transição.” (E3); 

“… eu não concordo com a separação das crianças numa fase terminal, não.” (E13). 

 

E acrescentam ainda, que as crianças em estado paliativo deverão ser cuidadas junto de 

crianças que não se encontram em tratamento paliativo, pois tal é benéfico para o 

doente, para a família e para a própria equipa: 

 “Nunca na vida uma unidade de cuidados físicos para a pediatria… em pediatria está 

sempre preconizado que a criança deve morrer junto de crianças que estão a viver, esse 

é o lema chave para cuidados paliativos em pediatria. A criança que está a morrer tem 

que obrigatoriamente estar evolvida numa estrutura de crianças que estão a viver, para 

bem-estar dessa criança até ao fim, para bem-estar daquela família… eticamente é 

incorreto criar hospícios ou criar unidades de hospícios, que acaba por ser uma unidade 

em que é para morrer… É completamente antiético para os pais, nós que a recebemos 

num tipo de momento que é a admissão em que nós temos uma hipótese de cura, temos 

que ser nós que a conhecemos bem a levar isso até ao fim, quer seja muito penalizante 

para nós… já somos uma família assim alargada… não é nada licito que vá para outra 

equipa que não conhece e depois que essa equipa tenha a conotação de morte… era mau 

criarmos uma estrutura física para esse fim…” (E9). 

 

Contudo, literatura consultada refere que existem autores que afirmam mesmo que uma 

criança que está a morrer não deve permanecer junto de crianças que se encontram em 

tratamento curativo e apresentam que a solução mais indicada para estes casos será a 

prestação de cuidados no domicílio, onde irá encontrar mais conforto e segurança, 

rodeada da sua família, dos seus objetos, dos seus brinquedos. Contudo, para que tal 

seja possível, é necessário proporcionar aos pais um apoio que pode encontrar junto da 

equipa de saúde.       
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Contudo, alguns autores referem também que tendo por base a dinâmica do serviço, a 

criação de uma unidade “à parte” teria provavelmente vantagens para a equipa, mas para 

a criança e sua família não: 

“Se calhar para nós, para nós uma criança em cuidados paliativos em fase terminal, para 

o nosso serviço, para a nossa dinâmica, se calhar entre aspas, era preferível uma 

unidade… para a criança que entra em cuidados paliativos e sabendo que existe uma 

unidade de cuidados paliativos para ele e sabendo que vão para ali, e eu estou a falar dos 

adolescentes, porque nas crianças pequeninas acho que eles ainda não têm a noção desse 

tipo de cuidados paliativos, mas um adolescente tem noção e é mais difícil lidar com a 

situação. Se soubessem que existia uma unidade de cuidados paliativos e que eles iam 

entrar nessa unidade, eu não sei como é que eles reagiam. Agora para os pequeninos 

eles ainda não têm muito essa noção, aí o problema seriam os pais.” (E12); 

 “Para nós se calhar era melhor que fosse implementado um serviço só para cuidados 

paliativos, mas eu acho que isso para a criança ia ser muito pior, porque à uma ela está 

habituada a lidar connosco e acho que lhe custa muito menos do que ir para outro 

serviço onde são pessoas completamente desconhecidas.” (E15). 

 

Os cuidados paliativos ainda não estão preparados para tratar das crianças apesar da 

morte não escolher idades. Os doentes mais novos encontram-se privados de uma rede 

organizada de suporte que alivie o sofrimento nos derradeiros momentos da vida. 

 

É necessário um novo tipo de assistência em saúde ao doente que seja humanamente 

digno, pelo que é aqui que aparecem os cuidados paliativos, como a única alternativa 

válida e razoável, quer estes sejam efetuados a nível hospitalar pela equipa de saúde que 

o doente tão bem conhece ou no domicílio, com o apoio dos cuidados de saúde 

primários, preferindo-se estes últimos quer para a criança, quer para a família, mas 

nunca em serviços de cuidados paliativos para doentes pediátricos, segundo a opinião 

dos enfermeiros participantes no estudo. 

 

A medicina paliativa procura ver simultaneamente a pessoa que está doente, para seguir 

a seu lado, respeitando-a e cuidando dela, abstendo-se de ações que não vão trazer 
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nenhum benefício, dado o estado irreversível da doença. Centra-se no cuidar, quando já 

não se pode curar. 

1.6 Morte 

 

No estádio de evolução da doença a que chamamos “terminal” a morte é previsível, 

num tempo mais ou menos curto. Os doentes terminais são aqueles para quem a ciência 

e a tecnologia não têm meios para adiar a morte, ou seja têm uma morte anunciada, 

aproximando-se a sua vida do fim, devido à presença de uma doença implacável, para a 

qual não existe meio de a interromper ou a sua cura. 

 

A vivência deste tipo de situações conduz-nos ao confronto com a nossa própria 

mortalidade e simultaneamente com a nossa própria impotência, enquanto profissionais 

de saúde, perante o fenómeno morte. 

 

1.6.1 Significado Positivo 

Com o objetivo de atribuir maior valor à qualidade de vida e ao acompanhamento dos 

doentes terminais, entende-se que há um novo valor para a vida, que brota justamente da 

omnipresença da morte, pelo que é este valor que revaloriza o tempo de vida. 

 

A nossa atitude perante a morte está diretamente relacionada com a nossa cultura, 

religião, crenças e experiências de vida.  
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Quadro 13 - Significado Positivo 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Significado Positivo 

Passagem 

Faz Parte da Vida 

Alívio/Fim do Sofrimento 

Liberdade 

 

2 

1 

5 

1 

Total:         9 

 

A morte é um processo que surge como uma consequência natural do viver de todas as 

pessoas, que são seres finitos e mortais, sendo por isso muitas das vezes encarada como 

uma passagem, para um mundo melhor: 

 “É uma passagem, uma passagem para a outra margem… ele dizia que estava a morrer 

e dizia que o outro lado era muito bonito. Que tinha flores, que éramos muito bonitos, 

casas muito bonitas, ele sabia que o lado de lá era muito bonito, só que o que lhe 

custava era que não estavam lá os amigos dele, os pais dele, os familiares, o ir para lá 

sozinho… o que é que nos interessa o paraíso se não levamos connosco os que 

gostamos. (E9); 

“Eu quero pensar que é uma passagem por uma coisa muito melhor… Quero pensar que 

é uma passagem por um mundo melhor...” (E13). 

 

A equipa de enfermagem em cuidados paliativos confronta-se diariamente com o 

sofrimento e com a morte, tendo este confronto como compensação a conceção de que a 

vida é mais valorizada e a morte faz parte do processo de vida: 

“A morte para mim faz parte da vida, isso sem dúvida” (E11). 

 

Por outro lado, a morte é também encarada como o fim do sofrimento, um alívio quer 

para a criança vítima de doença incurável, quer para os seus pais perante tanto tormento: 

“A morte para mim eu encaro bem, encaro como o alívio daquela tralha toda e deixam-

se ir para a luz e vão com Deus…” (E1); 
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“… eu acho que é um alívio… acaba por ser um alívio porque é o fim de um sofrimento 

que na maior parte acaba por ser doloroso, e acho que mesmo para os pais às vezes 

acaba por ser um momento de alívio, de ver que já terminou o sofrimento.” (E2); 

“A morte depois disto tudo, eu acho que com tanto sofrimento, a gente pensa para quê 

viver? E não tem hipóteses, crianças com um elevado grau de metastização é melhor 

que morra, do que estar a sofrer.” (E3); 

“A morte… fico triste quando os miúdos morrem, mas não encaro de uma forma 

negativa… compreendo-a, tem que ser quando chega a altura e depois o sofrimento é 

tanto…sofrimento da criança, o sofrimento dos pais… quando chega a hora, eu acho 

que tem que ser, é um alivio… ficamos tristes porque foi um percurso que nós fizemos 

com aquela criança durante muito tempo... Quando eles acabam por partir custa-nos um 

bocadinho...” (E12); 

“Ás vezes é um alívio... É o parar do sofrimento. É complicado vê-los a sofrer…” 

(E15). 

 

A morte é também encarada pelos enfermeiros como o alcançar de uma liberdade, que 

apesar de serem crianças lhes foi retirada: 

“… é mais um virar da página… acima de tudo gosto de pensar que eles alcançaram 

uma liberdade que há muito lhes foi retirada, principalmente aquelas crianças que 

tiveram um percurso com muito sofrimento, que não conseguiram alcançar bem-estar na 

fase final de vida. Gosto de pensar que naquele momento eles ficaram livres.” (E14); 

 

 

1.6.2 Significado Negativo 

 

A morte, apesar de ser uma etapa natural da vida é de difícil aceitação. Morrer, é 

abandonar a vida terrena e tudo aquilo que gostamos. 
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Quadro 14 - Significado Negativo 

Unidade de Registo Unidade de Contexto 
Unidade de 

Enumeração 

Significado Negativo 

Não-Aceitação 

Não tem Significado 

Não Há Preparação 

Perda/Pena 

Medo 

1 

1 

2 

3 

1 

Total:         8 

 

O diagnóstico de uma doença terminal numa criança ou num adolescente e a sua 

eminente morte, tem um grande impacto psicológico, não só no doente, mas também na 

sua família e nas suas relações sociais, tais como os enfermeiros, que não aceitam tal 

situação: 

“A morte, acho que nunca vou saber lidar com ela. É difícil perceber como é que isto 

acontece aos adultos, quanto mais às crianças… É difícil compreender isso e acho que 

nunca vou compreender, acho que nunca vou aceitar essa parte. Tenho que saber lidar, 

mas não aceitar.” (E10).  

 

Presenciar o sofrimento de um ser querido é uma tarefa árdua que nos obriga a enfrentar 

a nossa própria morte e a questionar o significado da vida e da morte: 

“…Penso muitas vezes, mas nunca lhe dei um significado… Interessa-me é a vida… 

mas às vezes interrogo-me quando vejo tanto sofrimento.” (E6). 

 

A morte provoca naqueles que cuidam um stress cuja repetição pode levar a uma forma 

de esgotamento profissional, dada a sua não preparação para enfrentar a mesma: 

“… nós não estamos preparados para aceitar a morte. Nem nós, nem as famílias... 

Pensam sempre que a morte é inevitável, mas não conseguem visualiza-la, pensar que 

vai ser breve e estar preparado para. Nós tentamos sempre fugir das situações mais 

graves e preparar os pais para o luto. Acho que todos fugimos, porque não estamos 

preparados para lidar com a morte. Pode ter a ver com a cultura, se calhar há culturas 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           243 
 

que lidam melhor com a morte, nós não. Acho que estamos muito mal preparados para 

lidar com a morte.” (E3); 

“…ninguém está preparado e não há preparação para estas contrariedades ou 

adversidades da vida… É muito, muito penoso, sem dúvida alguma… há uma 

dificuldade muito grande, não existe nada concreto, isto tem que ser vivido, a morte 

neste contexto é uma realidade, tem que ser vivida por nós, nós temos que ajudar estas 

famílias… nós temos que dar de nós, não como enfermeira… mas sim o meu 

sentimento como pessoa, como ser humano… e por muito curso que eu tente fazer e 

muita formação nisso, eu acho que não há preparação... Eu acho que ou há um 

desenvolvimento pessoal e um aprofundamento do nosso autoconhecimento e repensar 

na vida e repensar em todos os fatores, eu acho que isso nos poderá ajudar a crescer na 

profissão e ajudar melhor estas criancinhas…” (E5). 

 

Quando a pessoa que está em sofrimento é uma criança existem fatores adicionais que 

complicam o processo, pois é um ser impotente, inocente, que não teve oportunidade de 

viver uma vida na sua plenitude. A morte de uma criança constitui uma violação das leis 

da natureza. 

 

Na maioria das sociedades, as crianças representam a esperança do futuro, pelo que ao 

morrer uma criança, morrem com ela as possibilidades de crescimento, de renovação e 

de uma vida melhor que existia em torno dela. Assim, a morte é encarada como uma 

perda/pena: 

“… é a perda, ver aquele ser com imensas capacidades desaparecer é uma coisa que me 

custa muito.” (E4); 

“… é uma situação com muita pena, uma vez que estamos a perder um ser humano que 

está no início da vida. É um contra censo para nós, para o ser humano, alguém morrer 

no início da sua vida. Para nós é nascer, viver e ter um projeto de vida e temos ali uma 

criança que se calhar nem começou nenhum projeto de vida. Alguns já começaram um 

projeto de vida, que é o caso dos adolescentes...” (E5); 

“… É sempre uma perda, deixar para trás alguma coisa...” (E11). 
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É crucial modificar a mentalidade sobre a morte, dado que a preocupação com o 

indivíduo como pessoa, detentor de direitos, deveria superar o medo em relação à morte, 

que é vivido nos dias de hoje: 

“Eu tenho muito medo da morte. Não da morte em si, mas do sofrimento que pode 

trazer aquela fase da morte…” (E13). 

 

E ainda realçam o acompanhamento e apoio nesta fase final da vida: 

 “Eu acho que o facto de estar alguém presente, que nos possa dar a mão, mesmo 

sabendo que vamos morrer… que não estamos sozinhos nesta passagem, é bom. “ 

(E13). 

 

A morte deveria ser interpretada como fazendo parte do processo de vida. Contudo, o 

homem tem medo de tudo o que está relacionado com a morte e como não a pode 

vencer, tende a não aceitá-la, a ignorá-la e a ocultá-la. Assim, a morte é vivida como um 

fracasso que gera angústia, dado a não preparação para a mesma. Tal sentimento, 

também é partilhado pelos enfermeiros e outros profissionais de saúde. 

 

A medicina paliativa aposta na vida, para uma vida o mais confortável possível dentro 

da doença e os cuidados paliativos contemplam a morte e o processo de morrer como 

um processo natural, que faz parte da vida, assim como a consideram um fim para o 

sofrimento, atingindo a liberdade. 
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2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Nesta parte do trabalho, faremos referência às realidades do enfermeiro perante um 

doente pediátrico em estado terminal, baseada na análise dos resultados obtidos e 

respondendo aos objetivos traçados inicialmente, procurando manter fidelidade 

relativamente aos discursos transmitidos pelos enfermeiros participantes no estudo: 

 

• 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 início do tratamento paliativo, assim como os critérios 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. 

 

 

As entrevistas revelaram-se um grande contributo face aos conteúdos tão 

enriquecedores de testemunhos tão fiéis e singulares. 

 

Mais uma vez gostaríamos de realçar a grande disponibilidade que os participantes 

demonstraram para partilhar a sua experiência, os seus sentimentos e a sua opinião de 

uma forma tão genuína. 
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     Decisão      Critérios 

Na figura que se segue pretendemos ilustrar em síntese as respostas a estes objetivos. 

Com os dados obtidos através da análise de conteúdo, não pretendemos fazer 

generalizações, já que se tratam de entrevistas e de uma amostra reduzida. 

 

Figura 3 – Discussão e Análise dos Resultados 
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Esta discussão será organizada em torno de dois eixos principais, em que o 1º reporta-

nos para o significado da experiência do enfermeiro em pediatria perante uma criança 

vítima de doença terminal e sua família, quando a cura não é mais possível; o 2º faz 

apelo às estratégias que poderão contribuir para uma melhor prestação de cuidados nesta 

área, assim como o desenvolvimento profissional da classe de enfermagem. 

 

2.1 – Qual o Significado do Evento? 

 

Foi nosso objetivo a partir da análise e interpretação dos dados obtidos através das 

entrevistas, identificar e caracterizar a experiência dos enfermeiros perante um doente 

pediátrico com doença terminal, na perspetiva destes. Para isso partimos da sua 

experiência profissional numa unidade de cuidados pediátricos. Dos discursos 

proferidos pelos nossos participantes emergiram imensas dificuldades no seu dia a dia. 

O conhecimento das suas experiências surgiu através das dificuldades por eles 

manifestadas e das reações emocionais decorrentes do cuidar.   

 

A prestação de cuidados a alguém, como atividade profissional, implica sempre lidar 

com uma escala de valores, que são a forma de estar e de viver, na relação com o mundo 

e com os outros, pelo que se compreende a importância cada vez maior, que assume a 

necessária consciencialização do lugar que a decisão ética ocupa no processo de 

cuidados. 

 

A evolução das sociedades, assim como a procura do equilíbrio entre o bem individual e 

o bem comum tem vindo a evidenciar que a ética tornar-se-á o pilar fulcral da evolução 

das sociedades, assumindo a centralidade do suporte às suas decisões. 

  

A bioética como ética aplicada às questões humanas levantadas devido ao progresso 

biotecnológico, conduziu a uma verdadeira mudança na ética das profissões da área da 

saúde, assinalada pelo alargar da deontologia ou ética profissional, a uma ética da 

pessoa humana. A ética dos profissionais de saúde não se reduz mais apenas a uma 

deontologia, como conjunto de normas ético-jurídicas e administrativas que obrigam e 
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sancionam os membros de uma classe profissional, mas pretende uma reflexão alargada 

sobre o relacionamento interpessoal dos profissionais e cidadãos, envolvendo e 

responsabilizando todos os intervenientes na ação. 

 

Os profissionais de saúde rapidamente perceberam a mudança que se estava a processar, 

tendo aliás sido os seus protagonistas. A bioética nasceu sobretudo das preocupações 

médicas sobre a melhor forma de agir, quando a atividade profissional deixou de se 

desenrolar num plano exclusivamente técnico e passou a ter profundas implicações 

éticas. Rapidamente também a classe de enfermagem começou a sentir a necessidade de 

repensar a natureza dos cuidados de saúde e a forma como estes são prestados, num 

serviço em grande mutação. Mutação essa, que se deve quer a fatores intrínsecos como 

a crescente tecnicalização dos meios, a progressiva especialização dos profissionais e a 

divisão das funções, quer a fatores extrínsecos como a intensificação da pressão para a 

racionalização dos recursos humanos, técnicos e financeiros. 

 

Os enfermeiros são, sem dúvida, o grupo de profissionais que aderiu em maior número 

e mais empenhadamente à reflexão e formação bioética. A notável evolução da 

enfermagem nos últimos cinquenta anos, sobretudo devido à sua profissionalização e 

exigência de formação superior, conduziram a uma nova imagem do enfermeiro, 

perante si próprio, no seio da equipa multidisciplinar e na sociedade em geral. Nos dias 

de hoje, o enfermeiro é um profissional especializado, autónomo nas competências que 

exerce e desempenha-as em inter-relação com os outros profissionais de saúde.  

  

Ao longo deste estudo constatamos que o contacto dos enfermeiros com uma criança em 

fase terminal e sua família, é uma experiência tão revestida de sentimentos e 

repercussões psicossociais fortes, que procuramos descrever de uma forma mais 

racional, e também se tornou para nós um desafio e ao mesmo tempo um dever perante 

tal realidade, ou não fossemos nós também enfermeiros e com uma enorme paixão pela 

pediatria, sobretudo aqueles que mais sofrem. Esta realidade revelou-se uma longa 

caminhada pelos participantes vivida, as quais passaremos a enunciar:  
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Os cuidados de enfermagem têm alcançado uma crescente complexidade, que se deve 

sobretudo ao aumento das situações de doença, ao avanço tecnológico e ao fator 

economicista, o que conduz muitas das vezes ao confronto de valores e aspetos éticos, 

colocando o enfermeiro numa situação em que tem que tomar uma decisão, pelo que 

surgem os dilemas éticos. 

 

Por outro lado, ao longo dos últimos anos a pediatria tem alcançado grandes avanços 

técnico-científicos e altas taxas de cura. Contudo, infelizmente ainda existe um grande 

número de doentes que não consegue alcançar a cura e como tal necessita de cuidados 

especiais para enfrentar a evolução da sua doença, pelo que a nossa atuação como 

enfermeiros deve basear-se em dois princípios: a preservação da vida e o alívio do 

sofrimento, os chamados cuidados paliativos. 

 

Os cuidados paliativos surgiram assim, como uma resposta ao tratamento desajustado 

dos doentes com doenças crónicas avançadas, para quem não existe tratamento que lhe 

permita alcançar a tão desejada cura. Os cuidados paliativos surgem numa vertente 

ainda mais humanizada do cuidar, em que se procura valorizar a qualidade e dignidade 

de vida da pessoa humana, em detrimento da utilização de técnicas invasivas, por vezes 

desnecessárias, que vão prolongar a vida mas também o sofrimento do doente, prática 

corrente na prestação de cuidados à criança vítima de doença prolongada. A pediatria é 

obstinada na luta pela vida da criança. 

 

Tal situação não se coaduna com o respeito pelos princípios éticos de beneficência e 

não-maleficência, designados por Beauchamp e Childress, princípios estes que são os 

guias dos cuidados de saúde, pois com tal atitude não se está a salvaguardar a obrigação 

de fazer o bem ao doente, prevenindo o mal ou diminuindo-o ao máximo. Na realidade, 

o que acontece é um aumento do sofrimento e uma diminuição da qualidade de vida do 

doente e de sua família. 

 

Por outro lado, a utilização de exames ou tratamentos desnecessários, tal como foi 

referido, é uma violação do princípio ético da justiça, pois e mediante a sociedade em 

que nos encontramos inseridos, os recursos são escassos, sendo os cuidados de saúde 
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um imperativo ético, pelo que deverá haver uma justiça distributiva, para que todos 

sejam tratados de igual forma. A saúde é um direito de todos, pelo que temos o dever de 

efectuar uma gestão com justiça, acrescentando portanto mais eficácia e equidade ao 

sistema de saúde. 

 

Há que reconhecer que a medicina tem limites, contudo um doente incurável ou em fase 

terminal não é um resíduo biológico para quem nada mais pode ser feito. É sim uma 

pessoa, e como tal capaz, até ao momento final, de relacionamento, de tornar a vida uma 

experiência de crescimento e plenitude, pelo que é fundamental o “cuidar”. 

 

Os princípios éticos orientam o nosso “agir”, pelo que em cuidados paliativos devem 

salvaguardar-se os princípios éticos fundamentais, analisando muito bem cada situação 

que se nos depara e procurando respeitar os valores presentes nestes princípios, pedra 

angular dos cuidados. É crucial ter como base uma verdadeira relação terapêutica, o que 

só é possível respeitando os princípios éticos. 

 

Contudo, o início do tratamento paliativo numa criança portadora de doença prolongada 

é muito perturbador para a maioria dos profissionais de saúde, pois as crianças são fonte 

de vida e não existe preparação, nem formação dos profissionais para a assistência da 

criança que está a morrer e seus familiares, assim como existe uma ténue separação 

entre a preservação da vida e o alívio do sofrimento. Na realidade, não existe uma rede 

de cuidados paliativos direccionada ao doente pediátrico. 

 

A formação, mais do que qualquer infra-estrutura, é consensualmente apontada como o 

factor mais crítico na organização e desempenho das equipas prestadoras de cuidados 

paliativos, pelo que consideramos pertinente efectuar uma pequena abordagem desta 

temática tão importante para uma boa prestação dos cuidados. 

 

Segundo Nóvoa, citado por Canário (1999) “ A formação é um processo que não se 

pode deixar de controlar facilmente. Acontece mais vezes quando não esperamos do que 

quando a programamos. O que conta é criar meios, colocar ao dispor dos adultos um 

reportório de possibilidades que lhes permitam compreender melhor o seu trabalho e 
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aperfeiçoar as suas competências profissionais, reflectir sobre os seus percursos 

pessoais e sociais, adquirir conhecimentos e sistematizar informações. Formar-se não é 

algo que se possa fazer num lugar à parte. Bem pelo contrário, é um processo que se 

confunde com a própria vida de adultos.” 

 

Apesar da necessidade de formação em cuidados paliativos ser mandatória para todos os 

profissionais de enfermagem que desempenham funções assistências, também há que 

reconhecer que nem todos carecem do mesmo nível de formação, diferenciando-se a 

mesma em função da frequência e intensidade do contato de cada profissional com 

doentes com necessidades de cuidados paliativos. 

 

A EAPC em 1997 considerou necessário estabelecer recomendações para a formação e 

treino do enfermeiro em cuidados paliativos. Em 1990, também o Conselho da Europa 

estipulou que a “obrigação de respeitar e preservar a dignidade da pessoa com doença 

terminal ou em agonia deriva da inviolabilidade da dignidade humana em todos os 

estádios de vida. Este respeito e protecção encontra a sua expressão na criação de um 

adequado ambiente que proporciona ao doente morrer com dignidade.” 

 

No que diz respeito a este tema, também as organizações internacionais consideram que 

a enfermagem em cuidados paliativos é uma área muito específica, que requer uma 

vigorosa formação e o assegurar da prestação de cuidados de qualidade. 

 

O PNCP (DGS, 2004) também reconhece a prática de cuidados paliativos, “ como a 

complexidade das situações clínicas, a variedade das patologias, o manejo existente de 

um largo espectro terapêutico e a gestão de um sofrimento intenso requerem, 

naturalmente, uma preparação sólida e diferenciada, que deve envolver quer a formação 

pré-graduada, quer a formação pós-graduada dos profissionais que são chamados à 

prática deste tipo de cuidados, exigindo preparação técnica, formação teórica e 

experiência prática efectiva. 
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Segundo este plano, a formação básica alargada será uma garantia de humanização dos 

cuidados de saúde e do aumento da qualidade na prestação das chamadas ações 

paliativas, que decorrem em diferentes âmbitos do sistema de saúde. 

 

A EAPC através da sua Task Force em Educação, definiu diferentes níveis de formação, 

que poderá ser pré e pós-graduada, assim como os respetivos destinatários, que poderão 

ser futuros profissionais de enfermagem durante a sua formação profissional básica; 

profissionais de enfermagem que prestam cuidados em serviços gerais de saúde, mas 

que podem confrontar-se com situações que necessitam de uma abordagem paliativa; 

profissionais de enfermagem que trabalham em serviços de cuidados paliativos ou em 

serviços gerais onde desempenham funções de referência em cuidados paliativos, assim 

como profissionais de enfermagem que frequentemente se confrontam com situações de 

cuidados paliativos; e por fim enfermeiros especialistas que são responsáveis por 

unidades de cuidados paliativos ou exerçam consultadoria, ou contribuem ativamente 

para a formação e investigação em cuidados paliativos. 

 

Contudo, nesta como em outras áreas da saúde, o desenvolvimento profissional não 

deve ser desarticulado da necessidade de desenvolvimento pessoal e segundo Canário 

(1998), “ A articulação entre a dimensão pessoal e profissional de formação, a 

articulação entre a dimensão social e colectiva do exercício do trabalho, bem como a 

relação complexa entre saberes teóricos e saberes construídos na acção, constituem 

dimensões muitas vezes ignoradas”. Um profissional que não se desenvolve enquanto 

PESSOA, não é um profissional completo.    

 

Existe uma predominância do cuidar tendo por base o modelo biomédico, onde 

sobressaem a execução técnica e o conhecimento de patologias em relação ao cuidar 

psicológico-espiritual. Percebemos a dificuldade do enfermeiro em lidar com a morte e 

o morrer, que pode ser explicada pelo sentimento de sofrimento e pela impotência 

experienciada, no momento em que se aproxima do doente terminal, sobretudo se, se 

trata de um doente pediátrico, resultado do pouco desenvolvimento deste tema ainda ao 

longo da sua graduação. 
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O tema da morte e do processo de morrer deveria ser abordado mais frequentemente no 

decorrer dos cursos de graduação de enfermagem, assim como o cuidar paliativo. Estes 

temas não deveriam ser apenas temas “soltos” no meio de disciplinas e sim de uma 

forma mais concisa, como uma disciplina própria e voltada para uma assistência mais 

holística. 

 

Acreditamos que os cuidados paliativos poderão ser desenvolvidos no ensino 

teórico/prático dentro do curso de graduação da enfermagem, aliados aos aspectos do 

cuidado psicológico e espiritual, unidos ao cuidado físico, de forma a termos 

profissionais mais bem preparados para lidar com esta realidade concreta e uma 

melhoria nos cuidados de saúde prestados. 

 

Sentimentos de impotência, pelo fracasso dos tratamentos efetuados e o contacto direto 

com a dor e o sofrimento, conduzem a problemas emocionais nos profissionais de 

saúde, pois a angústia do doente também os afeta. Por outro lado, a comunicação, base 

fundamental de qualquer relação humana, em contexto de cuidados paliativos 

pediátricos é muito difícil de estabelecer quer com as crianças/adolescentes, quer com 

os seus familiares, pois faltam as palavras certas para confortar e apoiar quem está em 

sofrimento, o que muitas vezes está relacionado mais uma vez com a falta de formação 

a este nível. Para além da falta de formação, a sobrecarga horária de trabalho da equipa 

de saúde, é apontada também como um fator condicionante para o estabelecimento de 

uma relação reconfortante, pois o ouvir o outro, requer disponibilidade e essa é muito 

escassa. Os pais nesta fase, mais do que em qualquer outra, precisam de ser informados 

sobre o estado de saúde da criança, o que frequentemente tem de ser repetido, de forma 

a desenvolverem um processo de adaptação à situação. Contudo, tendem a proteger o 

seu filho de conhecer o seu verdadeiro estado, pois a morte já os invadiu no seu interior, 

desmoronando todo o seu mundo, o que conduz muitas vezes também ao esgotamento 

do enfermeiro, dada a incapacidade que sente para ajudar eficazmente.   

 

Assim, é extremamente importante o apoio encontrado junto do grupo de 

trabalho/equipa, assim como canalizar o autoconhecimento de cada um, para enfrentar 

as adversidades da vida, prevenindo o Burnout. Contudo, há ainda que referir que se por 
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um lado os enfermeiros podem encontrar apoio junto da equipa multidisciplinar, a nível 

da instituição tal não acontece, o que se reflete no seu trabalho diário e é algo essencial. 

 

O trabalho em cuidados paliativos não é de todo simples, pelo que o trabalho 

pluridisciplinar é fundamental e quando este não é efetuado com troca de ideias, 

entreajuda e cooperação entre si, tal ressente-se a nível da equipa.  

 

A profissão de enfermagem tem sofrido uma evolução conceptual sobretudo pelo 

desenvolvimento de novos conhecimentos e competências. Contudo, muitas vezes os 

membros da equipa de saúde não procuram a contribuição do enfermeiro, deixando-o 

sem um papel ativo na tomada de decisão clínica, apesar do seu papel na equipa de 

cuidados de saúde, o justificar. O enfermeiro é o elemento da equipa que melhor 

conhece o doente e a sua família, pelo que lhe é atribuído o papel de “advogado” do 

doente, na medida em que é ele que assegura, defende os seus direitos, os seus desejos e 

a sua vontade, e zela para que estes sejam respeitados, pelo que deve participar nas 

decisões tomadas pela equipa terapêutica, de forma a conhecer o seu espaço de 

intervenção, os seus deveres e responsabilidades, com a finalidade de evitar conflitos 

que são prejudiciais para o doente. Na realidade, o que acontece é que muitas vezes os 

diferentes profissionais de saúde trabalham em sentido contrário, pois não existe uma 

coesão do grupo. 

 

Porém, a equipa médica é detentora de conhecimentos teórico-práticos específicos, que 

lhes permitem determinar o estádio do fim de vida para a criança. 

 

Para que a decisão de iniciar unicamente medidas de suporte, perante um doente 

pediátrico vítima de doença em fase terminal seja tomada, vários critérios são tidos em 

consideração e segundo os enfermeiros passam por: presença de doença crónica com 

evolução progressiva, resistente aos tratamentos efetuados, com comprovação clínica e 

laboratorial/exames e em que o principal objetivo será o controlo da dor, de forma a 

proporcionar o máximo de qualidade de vida à criança e sua família, nos últimos dias 

que lhe restam, não esquecendo que a aplicação de técnicas invasivas, sem qualquer 
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benefício nesta fase da vida, deverão ser colocadas de lado, tendo por base aquilo que é 

agora o objetivo do cuidado de saúde. 

 

Os desafios éticos nesta etapa estão relacionados com o respeito ao sentido atribuído aos 

últimos momentos de vida. Na sociedade atual, polarizamos o sentido da existência 

humana em torno do princípio do respeito pela vida e pela qualidade de vida e todas as 

escolhas se confrontam com estas escolhas de valores. Assim, o local onde este tipo de 

cuidados deverão ser desenvolvidos para o bem-estar da criança e sua família, são 

preferencialmente no domicílio, junto da sua família e amigos, junto dos seus 

brinquedos, preservando-se assim o ambiente natural da criança, assim como as suas 

rotinas, tendo por base o apoio dos cuidados de saúde primários desde o momento do 

diagnóstico e a entidade hospitalar. Para tal, é também fundamental a abertura por parte 

da família, a tal situação, o que só se consegue com ensino e confiança. O cuidado 

nestas circunstâncias (fora do hospital) permite também uma diminuição da aplicação 

de medidas invasivas, o que é fundamental neste período de vida da criança. Contudo, 

no caso de sintomas como a dor ou a parte respiratória não se encontrarem plenamente 

controlados, estas deverão ser acompanhadas na unidade pediátrica pela equipa que 

sempre conheceram e nunca numa unidade destinada a cuidados paliativos, os 

chamados “morredouros”, apesar de isso poder trazer alguns benefícios para a equipa 

multidisciplinar, mas nunca para a criança e sua família. Para esta última, é também 

fundamental o apoio além da equipa multidisciplinar, dos pais de outras crianças que se 

encontram doentes e muitas das vezes na mesma situação que os seu filho, o que só é 

possível, na unidade pediátrica. 

 

Apesar da morte não escolher idades, as crianças vêem-se privadas de uma rede de 

cuidados paliativos que alivie o seu sofrimento nos seus últimos momentos de vida. 

 

Mas, para a enfermagem o cuidar é o seu ideal moral, pelo que cabe ao enfermeiro 

respeitar e assegurar o direito da pessoa morrer com dignidade, evitando o sofrimento. 

 

A família, unidade integrante de todo este processo, tem um papel fundamental ao longo 

do mesmo. Chamada muitas vezes a ter uma atitude proactiva nas decisões que se 
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referem aos cuidados a prestar ao seu filho, é também uma aliada de peso para os 

enfermeiros no que se refere aos cuidados e para tal muito tem contribuído o seu 

interesse e disponibilidade, assim como os ensinos efetuados por parte da equipa.   

 

Contudo, o presenciar o sofrimento do seu filho é uma tarefa muito dura para estes pais, 

assim como a inevitável ameaça da morte e mesmo tendo a consciência que os cuidados 

paliativos são o mais indicado, a sua posição de pais e de principais defensores dos 

direitos dos seus filhos, coloca-os muitas das vezes na delicada “posição” de lutar até ao 

fim contra a doença do seu filho. Mas, muitas das vezes há uma ocultação da verdade e 

um esquema de silêncio, dificultando assim a construção de um fim digno para a 

criança, resultado da falta de preparação da equipa multidisciplinar para lidar com este 

tipo de situação, não respeitando assim o princípio da autonomia. 

 

O respeito pela autonomia do doente é a base dos direitos fundamentais do homem, 

contudo nem sempre o doente ou o seu representante legal são chamados a ter uma 

participação ativa, no processo de decisão, como ficou demonstrado no presente estudo. 

 

Em virtude da evolução dos cuidados médicos e de enfermagem, e do envolvimento do 

doente no processo de decisão, tudo tem que ser esclarecido e validado com o doente, 

pelo que a informação transmitida é fundamental, de forma a obter um Consentimento 

Informado, Livre e Esclarecido.  

 

Aquando dos cuidados paliativos a família vivencia todo um conjunto de perdas e uma 

desorganização a nível familiar e social, resultante da doença. Assim, é fundamental que 

a família se sinta envolvida nos cuidados prestados à criança, de forma a preservar as 

relações familiares. O acompanhamento das famílias é fundamental que se inicie desde 

o momento do diagnóstico da doença e deverá ser ajustado de acordo com a fase em que 

a criança se encontra, pelo que a abertura de um espaço de encontro entre a equipa de 

saúde e a família, permite um adaptar à realidade da situação, pelo que atitudes por 

parte dos enfermeiros, como: apoiar; dizer que está ali para o que for necessário; 

fornecer informação correta e verdadeira, dissipando dúvidas e ajudando-os a viver esta 

fase tão difícil nas suas vidas; estar presente, disponível para o que precisar; respeitar o 
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outro; confortar; ser flexível; ser verdadeiro; a comunicação, em que há uma partilha de 

emoções e sentimentos; uma escuta atenta, com todos os sentidos, de forma a 

compreender de forma mais eficaz o doente; a empatia, pedra angular da relação de 

ajuda, são fundamentais. Assim, segundo os enfermeiros e dada a posição que ocupam 

na equipa, pela sua proximidade junto do doente e sua família, estas são as atitudes que 

devem fazer parte da postura do enfermeiro perante um doente em fase terminal e sua 

família, de forma a cuidá-lo eficazmente, estabelecendo uma verdadeira relação de 

ajuda, em que há uma comunicação terapêutica, num clima de confiança, o que é crucial 

para ajudar a criança/adolescente a viver os seus últimos dias de vida, da melhor forma 

possível. 

 

A criança, elemento primordial/chave e sobre o qual gira todo este processo, é também 

detentora de direitos, pelo que a sua opinião é de extrema importância e sempre que seja 

possível deverão ser-lhe colocadas questões relativas ao seu estado de saúde e de 

doença, ouvindo as suas decisões, esclarecendo as suas dúvidas e ajudando a dissipar os 

seus medos, sobretudo no que se refere à fase da adolescência, permitindo uma melhor 

adaptação à sua nova condição. Do ponto de vista legal, a aquisição do direito de 

autonomia é momentânea. Contudo, no que se refere à perspectiva ética, não existe um 

instante ético, pelo que é fundamental ouvir e informar. 

 

Os profissionais de saúde devem respeitar a autonomia do doente ou do seu 

representante legal, como é o caso das crianças, ao concordar com as prioridades e 

objectivos do cuidado com os doentes e seus cuidadores, em não esconder a informação 

desejada pelo doente e ao respeitar os desejos do doente de não ser tratado quando o 

tratamento simplesmente nada mais faz do que prolongar o processo de morte. 

 

Os doentes com doenças terminais têm os mesmos direitos que os outros doentes, como 

o direito de receber cuidados de saúde apropriados, apoio pessoal, direito de ser 

informado, assim como de recusar um procedimento e/ou tratamento quando estes nada 

acrescentam perante a morte prevista. O mais importante é que os doentes em cuidados 

paliativos, e neste caso as crianças, têm o direito ao grau máximo de respeito pela sua 

dignidade e alívio do sofrimento. 
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O sentido ético da morte está presente sempre que cada um de nós toma consciência de 

que tem os dias contados, o que nos leva a avançar na construção do nosso projeto de 

vida. 

 

A morte biológica é universal e implacável, no entanto a morte humana é singular, pelo 

que a consciência da morte nos faz descobrir novos valores ou os recontextualiza.  

 

A omnipresença da morte, conduz a um novo valor para a vida, tendo por base a 

valorização da qualidade de vida e o acompanhamento dos doentes em fase terminal. É 

este valor que faz com que gestos terapêuticos e de conforto adquiram um significado 

próprio, revalorizando o tempo de vida e a morte é encarada como uma passagem, um 

processo natural, em que se coloca um fim ao sofrimento, atingindo a liberdade que 

tanto anseiam. Contudo, e dada a não preparação dos enfermeiros para a mesma, esta 

não é aceite e tudo o que está relacionado consigo conduz a sentimentos de pena e 

medo, dado o seu lado oculto e por ser uma violação das leis da natureza, no caso de 

uma criança, levando muitas das vezes a um esgotamento profissional.  

 

2.2 – O que Poderia Ser Feito?  

 

A quantidade de crianças vítimas de doença terminal tem vindo a aumentar, e muito 

continua ainda por ser não compreendido sobre as principais doenças que afetam as 

crianças e a forma de as combater, pelo que em consequência têm surgido muitos 

dilemas éticos, sentimentos de impotência e dificuldades nos enfermeiros que lidam 

com crianças que iniciam ou estão em cuidados paliativos e nem sempre têm o apoio 

que desejariam. 

 

Quando nos propusemos iniciar este percurso, estávamos conscientes das nossas 

dificuldades e do nosso desconhecimento parcial da experiência do enfermeiro em lidar 

com crianças em estado terminal no seu quotidiano laboral. Esta caminhada e os seus 

testemunhos na primeira pessoa tão enriquecedores, trouxeram-nos talvez a força, a 

coragem e no fundo, a irreverência para sugerir de alguma forma aspetos assistenciais 
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neste contexto que mesmo não sendo todos eles referenciados pelos nossos 

participantes, não os consideramos menos importantes, tendo por base a nossa 

experiência profissional na área da enfermagem. 

 

A introdução de tratamentos cada vez mais agressivos, complexos e sofisticados tem 

mudado o panorama da Pediatria, obrigando ao desenvolvimento de cada vez mais 

esquemas novos, funcionais e orgânicos. Estamos a assistir a um aumento gradual do 

número de crianças vítimas de doença terminal, o que implica uma mudança 

significativa, quer a nível dos tratamentos, quer a nível dos cuidados assistenciais 

prestados, o que por sua vez relança novos desafios aos profissionais de saúde, pois 

estes doentes colocam novas necessidades em cuidados de saúde. No que concerne aos 

cuidados de enfermagem, em virtude dos testemunhos analisados, depreendemos a forte 

ligação que se foi estabelecendo ao longo dos sucessivos e prolongados tratamentos, 

entre os enfermeiros, crianças e seus familiares, e face a esta realidade tornou-se 

evidente uma relação desproporcional de dar sem receber. Assim, foi realçado pelos 

participantes a necessidade de se sentirem mais apoiados, pois referem existir um 

sentimento de desamparo nesta fase tão cruel de aproximação da morte, criando 

algumas inseguranças e desajustes psicológicos o que pressupõe de certa forma uma 

lacuna assistencial por parte de todas as entidades envolventes, nomeadamente a 

instituição laboral. Assim, e de forma a colmatar tal situação, sugerem a criação de 

encontros como uma espécie de “refúgios” de apoio, de forma a poderem ajudar-se uns 

aos outros, mas também a participação em atividades lúdicas direcionadas para as 

crianças, de forma a evitar o esgotamento profissional e fortalecer ainda mais a relação 

com a criança. 

 

Há ainda que enaltecer a importância da comunicação entre os profissionais prestadores 

de cuidados paliativos às crianças, o que permite a troca de ideias e entreajuda entre 

estes. A discussão de casos e condutas de forma a manter uma coerência e 

homogeneidade na decisão, assim como a discussão de artigos específicos, permite 

manter uma atualização dos conhecimentos. Parece-nos também interessante e 

dinamizador a prática de estágios para profissionais que lidam com crianças em estado 
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terminal, em outros campos de trabalho, de forma a conhecerem outras realidades, 

construindo um caminho ainda mais promissor.  

 

A profissão de enfermagem só se realiza completamente no cuidado paliativo e de toda 

a equipa multidisciplinar, o enfermeiro é quem mais assiste a criança/adolescente e sua 

família, pelo que como membro da equipa terapêutica deverá ter uma posição mais 

proactiva nas decisões tomadas em grupo, de forma a evitar conflitos. É também 

fundamental, a existência de uma reunião de reflexão em que esteja presente toda a 

equipa multidisciplinar, de forma a uniformizar os cuidados prestados à 

criança/adolescente e sua família. É necessária uma maior coesão do grupo, pois só 

assim se consegue fazer uma preparação ou luto antecipatório. 

 

Dada a inexistência dos cuidados paliativos para os mais pequenos, é necessário avançar 

para a sua implementação em diferentes instituições, de forma a colmatar as 

necessidades. Tendo em consideração a especificidade deste tipo de intervenção, é 

fundamental uma organização bem planeada, que deverá responder às necessidades dos 

doentes nas suas diferentes fases da doença e assegurar em simultâneo um plano 

assistencial no domicílio, pois se tal for possível, tendo em conta a sua situação clínica, 

será onde as crianças desejarão passar os seus últimos e tão difíceis dias. Das equipas 

assistenciais deverão fazer parte médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

entre outros técnicos de saúde, com um plano abrangente, para o qual deverão ser 

treinados. A criação de uma equipa multidisciplinar de assistência no domicílio permite 

uma supervisão mais apertada da criança e da sua família, garantindo o seu bem-estar 

físico e emocional e prevenir precocemente complicações, evitando assim o 

reinternamento.  

 

Os enfermeiros sugerem também a criação de uma equipa hospitalar de apoio 

domiciliário, dado não conceberem cuidados paliativos pediátricos no internamento. 

Contudo, neste momento, tal não é possível dado o número de elementos que 

constituem a equipa, assim como a falta de apoios para enfrentar tal situação, visto o 

enfermeiro ter um contacto mais íntimo no seio familiar, o que para o seu bem-estar 

seria nefasto. 
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A família, elemento que tem um papel fundamental ao longo de todo o processo de 

doença, no que confere à prestação de cuidados domiciliários, deverão ser-lhes 

facultados todos os ensinos inerentes aos cuidados a efetuar à criança doente, de forma a 

agirem autonomamente. Assim, é fundamental que a alta comece a ser preparada desde 

o primeiro dia, com envolvimento constante da família. 

 

É também crucial a articulação entre os diferentes níveis de cuidados, nomeadamente 

entre o hospital e o centro de saúde, pelo que era fundamental a criação de um sistema 

de informação integrado no que se refere à pediatria, permitindo a existência de um 

único processo clínico, com todas as informações relativas ao doente e acessível a todos 

os níveis de cuidados de saúde. 

 

Com este tipo de estrutura, pretende-se que a responsabilidade institucional seja 

enaltecida, de forma a assegurar a formação necessária nesta área, com um adequado 

conhecimento científico, ético e humano, como este tipo de assistência o exige. Os 

cuidados paliativos têm que ser assumidos como uma responsabilidade institucional e 

não existirem unicamente devido a iniciativas individuais.  
 

Apesar de não ser conhecido o número de crianças vítimas de doença terminal no nosso 

país, existem realidades que reforçam a urgência de existirem cuidados paliativos em 

pediatria. A inexistência de uma rede de cuidados paliativos pediátricos, poderá ter 

como fundamento o investimento da medicina em êxitos científicos, pelo que questões 

relacionadas com a morte são descoradas, sobretudo no caso das crianças, em que é tida 

como contranatura e por consequência mais difícil de enfrentar. Por outro lado, existem 

as questões económicas, pelo que investe-se sobretudo em tudo aquilo que poderá ter 

retorno financeiro, pelo que é fundamental mudar as mentalidades, para benefício das 

nossas crianças doentes. 

 

O enfermeiro que acompanha o doente em estado terminal, deverá dar maior 

importância à qualidade de vida deste, minorando a dor e omitindo tratamentos inúteis, 

que só iram aumentar ainda mais o sofrimento da criança, pelo que a terapêutica deverá 
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ser ajustada de forma atingir este objetivo, assim como deverão ser utilizadas terapias de 

relaxamento, para ajudar a criança nos seus últimos dias de vida. 

 

Desde o nosso nascimento iniciamos um processo de envelhecimento, que culmina no 

único destino de qualquer ser vivo, a morte. Numa época de profundas mudanças e 

tendo em consideração todas as descobertas e invenções tecnológicas, o conflito de 

princípios e valores é inevitável. A reflexão ética sobre a morte e os cuidados de saúde 

tem assim uma urgência constante. A dignidade humana e a condição do ser humano, 

pessoa como fim em si mesmo, são os pontos-chave para a resolução dos conflitos 

existentes.  

 

Diariamente trava-se a luta pela vida e essa continua a ser a grande meta da medicina, 

contudo o êxito, a partir do momento em que o fim é irreversível, é promover a 

qualidade dos últimos dias da criança. Esse é o grande desejo que se coloca aos 

profissionais de saúde, pelo que as reuniões periódicas multidisciplinares, são 

fundamentais.  

 

Os esforços terapêuticos devem orientar-se não em curar, mas sim em cuidar, não em 

tratar a doença, mas sim em prestar atenção ao doente, não em procurar as causas, mas 

sim em aliviar os sintomas. Trata-se de prestar apoio ao doente e sua família, 

acompanhá-los e aliviar o seu sofrimento, estabelecendo uma verdadeira relação 

terapêutica, e portanto respeitando os princípios éticos. 

 

Assim, durante a fase de cuidados paliativos, e principalmente no período terminal da 

doença, devem ser organizados encontros reunindo toda a equipa de saúde e os 

membros da família, a fim de em conjunto, esclarecer dúvidas, reforçando informações 

sobre o prognóstico, para que a família participe nas decisões junto com a equipa. A 

responsabilidade da equipa de cuidados paliativos com as famílias inicia-se antes da 

morte da criança. Para os pais, isso envolve ajudá-los a enfrentar a inevitabilidade da 

morte e fornecer suporte para a vivência do luto antecipatório. Contudo, uma falha 

grave prende-se com a estrutura dos serviços de pediatria, dado que mesmo que os 

profissionais de saúde queiram proporcionar cuidados aos pais nesta fase tão cruel das 
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suas vidas, não existe um espaço onde as equipas possam reunir-se e encontrar-se com 

os pais e a sua carga horária também não o permite fazer, pelo que este é também um 

ponto que merece especial atenção. 

 

A perda de uma criança é um dos acontecimentos mais stressantes. O pesar é um 

processo que permanece ao longo de toda a vida, ressaltando que os pais nunca se 

restabelecem completamente da perda da criança, mas pelo contrário aprendem a 

ajustar-se e a integrar a perda em suas vidas. 

 

Após a morte da criança, as famílias devem ser contactadas e convidadas a ir ao 

hospital, para uma consulta do foro psicológico. Este tipo de encontro com as famílias, 

tem como finalidade acolher e fornecer suporte emocional, enfatizando que o luto é um 

processo de adaptação e uma necessidade psicológica. Deverá ser exposto aos pais o 

quanto a criança foi significativa e especial para toda a equipa de saúde. Esta será uma 

grande oportunidade para que o enlutado possa expressar os seus sentimentos e falar 

sobre a sua experiência. 

 

Por seu lado, salientamos também o facto de ser necessário adequar cada vez mais as 

equipas de saúde para o cuidar da criança em fase terminal, procurando formação na 

área, de forma a uma maior aproximação com esta realidade específica. A formação em 

grupo e a reflexão da equipa sobre a qualidade da assistência prestada aos doentes sem 

possibilidades de terapia curativa é crucial. Aliás, a falta de preparação e formação por 

parte dos enfermeiros para lidar com doentes pediátricos em estado terminal e a 

iminência da morte, é um dos principais motivos apontados pelo aparecimento do 

esgotamento profissional ou o chamado Burnout.  

 

A formação especializada é algo fundamental e imprescindível para a organização e 

qualidade destes cuidados, pelo que a correta intervenção em cada caso impõe que os 

profissionais de saúde adquiram treino adequado e rigoroso. Contudo, a formação tem 

que ser simultaneamente técnica e humana, pois não basta conhecer o problema ou os 

problemas, é preciso refletir e respeitar a dignidade da pessoa humana. Este parece-nos 

ser um dos pontos-chave para melhorar a prestação de cuidados paliativos, sobretudo ao 
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doente pediátrico, assim como termos equipas cada vez mais empenhadas e satisfeitas 

no desenvolvimento do seu trabalho. 

 

Contro e col. (2004) realizaram um estudo sobre as perspetivas dos elementos das 

equipas e comprovaram que existe vontade e necessidade de educação, de treino 

dirigido para a interação com os doentes e com as suas famílias, de controlo da 

sintomatologia, e apoio durante a fase do luto. Ainda, outro estudo evidenciou que os 

membros das equipas de saúde consideram a sua preparação insuficientemente 

adequada para uma boa prestação de cuidados tão específicos e confirmam existir uma 

necessidade de aumentar os esforços no que diz respeito à educação, ao treino, à 

experiência, ao conhecimento, à competência e ao conforto, em as áreas tão especiais 

como: o controlo da dor e as habilidades na comunicação (discussão de prognósticos, 

como dar más notícias, falar com crianças sobre questões do fim da vida). A 

necessidade de maior treino no controlo da dor é uma realidade bem patente, dado que 

90% das crianças recebem terapêutica antiálgica nas últimas 72 horas de vida. 

 

A morte iminente de uma criança pode gerar emoções fortes nos prestadores de 

cuidados, tais como: derrota, impotência e tristeza, pelo que também eles poderão 

necessitar de acompanhamento psicológico. 

 

A promoção da atualização, assim como o crescimento pessoal e profissional na área 

dos cuidados paliativos pediátricos da equipa interdisciplinar envolvida no cuidado, 

permite a desmistificação do conceito de cuidados paliativos e morte, ultrapassando as 

barreiras socioculturais. 

 

Por outro lado, é importante valorizar as alegrias e os prazeres partilhados com os 

doentes, a família e a equipa, pelos agradecimentos, pela gratidão e pelo caminho 

percorrido lado a lado. São estes momentos que devem ser guardados e saboreados, com 

a finalidade de proporcionar encorajamento e confiança em si próprio. 

 

Após a realização deste estudo consideramos que deveriam ser criadas estruturas de 

parceria nos cuidados à criança doente, entre os hospitais que acompanham estes 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           265 
 

doentes e os CSP aos quais as crianças estão afetas para um seguimento de qualidade, 

interligado em rede com os serviços da comunidade, em que existiria uma equipa de 

referência, em cada uma das instituições e que deveria iniciar-se desde o momento do 

diagnóstico. Uma boa articulação com o Centro de Saúde, diminuiria o número de 

visitas ao hospital e aumentaria a qualidade de vida quer das crianças/adolescentes, quer 

da sua família, não provocando tantas alterações a nível do seu contexto social e 

familiar, assim como existiria um aprimorar da assistência global dos doentes e seus 

familiares, com ênfase na qualidade de vida, assim como na fase do luto. Por outro lado, 

teria vantagens a nível económico, já que diminuiria os custos por doente, fator 

extremamente importante nas sociedades de hoje.  

 

Outro fator importante, seria o fornecimento ao Centro de Saúde por parte do hospital, 

de material muitas vezes indispensável a uma boa prestação de cuidados. Por outro lado, 

é também fundamental promover a articulação eficiente dos recursos de saúde e 

comunitários existentes. 

 

Sugerimos a criação de uma linha telefónica de apoio 24h, entre as equipas de 

tratamento, as equipas de vigilância e os familiares, para que estes últimos e as 

crianças/adolescentes se sintam sempre acompanhados e possam esclarecer eventuais 

dúvidas que possam surgir, diminuindo assim as idas ao hospital, assim como a criação 

de um site interativo, poderia ser também um apoio fundamental nesta fase crucial da 

vida. 

 

Consideramos também pertinente a elaboração de um manual de apoio para a equipa 

multidisciplinar, do qual fariam parte normas, procedimentos e protocolos de atuação, 

de forma a uniformizar o trabalho desenvolvido. 

 

Por fim, consideramos fundamental incentivar à investigação científica, de forma a 

poder ajudar estas crianças a ter um futuro um pouco mais risonho, sem nunca esquecer 

o fundamental que é o respeito pela dignidade de todo o ser humano. 

 

 



Cuidados Paliativos Pediátricos: Perspetivas dos Enfermeiros  2011 

 

 
Cláudia Reis – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                           266 
 

3. CONCLUSÃO 

Ao terminarmos mais um capítulo da nossa vida académica, estamos convictos de que 

viver e conduzir uma investigação, conduz a verdadeiras alterações do nosso 

comportamento no sentido de uma efectiva aprendizagem do processo como um todo. 

 

O cuidar em fim - de - vida, em virtude de procurar garantir a qualidade de vida do 

doente e de sua família, e a sua dignidade enquanto pessoa, implica uma reflexão 

relativa aos aspectos éticos envolvidos e sobre os quais tenho procurado incidir a minha 

prática de enfermagem, numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Uma criança vítima de doença terminal e seus familiares, têm um percurso de 

tratamento marcado por grandes perdas, sofrimentos, pela modificação do seu 

quotidiano e pela vivência constante da ameaça da morte. Trata-se de uma experiência 

marcante para todos os seus intervenientes, nomeadamente para os enfermeiros, como 

ficou patente nas referências proferidas pelos participantes no estudo. Verificamos 

contudo que os enfermeiros conseguiram identificar as suas dificuldades e exprimir 

algumas formas de as ultrapassar, apesar de ao fazerem-no estarem a reviver momentos 

tidos como muito dolorosos e marcantes, na sua vivência pessoal e profissional. 

Acreditamos que ao proporcionar ao enfermeiro uma oportunidade de ser ouvido e 

partilhar as suas emoções e experiências, reforçamos o conhecimento desta realidade 

para que seja possível atingir a tão desejada excelência dos padrões de qualidade nos 

cuidados prestados. 

 

Realçamos a necessidade de perceber cada profissional de enfermagem como um ser 

único, e singular que, mesmo passando pela vivência quase constante da doença, do 

sofrimento e da morte, apresentam uma maneira peculiar de a vivenciar e de crescer 

como pessoas e como profissionais. 

 

Tendo por base os objetivos que nos propusemos atingir aquando da elaboração do 

presente estudo, assim como a pergunta de partida, nesta etapa final do trabalho 

consideramos  ter obtido respostas concretas e fidedignas, que nos permitem dizer que a 
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realidade dos profissionais de enfermagem perante um doente pediátrico com doença 

terminal avançada, no qual o tratamento curativo não é mais eficaz, é algo que necessita 

de uma urgente mudança, quer a nível de formação, cuidados prestados, medidas de 

apoio e reflexão ética. É urgente uma rede de cuidados paliativos pediátricos, bem 

organizada e bem definida, quer para o doente pediátrico e sua família, assim como para 

os profissionais envolvidos nos cuidados, que neste caso concreto são os enfermeiros. 

 

Assim, no que se refere aos dilemas éticos, resultado da crescente complexidade dos 

cuidados de enfermagem, foram vários os problemas abordados pelos enfermeiros, que 

vão desde a tomada de decisão do início do tratamento paliativo, ao alívio da 

dor/sofrimento, a prática de obstinação terapêutica, o relacionamento com as 

crianças/adolescentes e sua família, e por fim a morte. Consideramos que tais problemas 

são em grande parte o reflexo de uma falta de formação destes profissionais, para lidar 

com questões tão complexas como a estreita linha entre a vida e a morte, e as relações 

humanas, sobretudo quando se trata de crianças /adolescentes e seus pais, e a não 

aplicação de princípios fundamentais, como os princípios éticos, para que a dignidade 

humana seja salvaguardada acima de tudo. Este deve ser o objectivo de toda e qualquer 

decisão ou atitude terapêutica. É urgente definir alguns conceitos e perceber que apesar 

do tratamento curativo não ser eficaz neste tipo de doentes, muito ainda há por fazer, e o 

cuidar deve ser a filosofia máxima dos cuidados, o que se traduz em respeito pela 

pessoa e pela sua vida. 

 

Por outro lado, os enfermeiros mostraram também ao relatar das suas experiências, a 

capacidade de descreverem o seu percurso, não se cingindo apenas aos aspectos 

negativos que envolvem o processo de tratamento paliativo de crianças ou adolescentes, 

mas procuram alternativas para amenizar as dificuldades inerentes a este processo, 

enaltecendo os aspectos positivos como o bom relacionamento com os colegas de 

equipa, o que revela a inter-ajuda existente no seio do grupo profissional e a sua coesão, 

assim como com as crianças/adolescentes e seus familiares, e o quanto estes lhes dão 

apesar de se encontrarem doentes. Contudo, no que se refere à instituição na qual 

desenvolvem o seu trabalho, este apoio não existe, provavelmente em resultado do 

factor economicista que se vivência nos dias de hoje, em que o objectivo é produzir o 
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máximo no menor tempo possível, descorando-se o bem-estar físico e psicológico dos 

trabalhadores.  

 

O início dos cuidados paliativos é uma decisão extremamente complicada sobretudo, 

quando em causa está um doente pediátrico e sua família. Apesar da base desta decisão 

assentar sobretudo sobre aspectos clínicos, alivio da dor/sofrimento e respeito pela 

dignidade humana, a decisão deste tipo de cuidados nem sempre é tomada 

atempadamente, o que mais uma vez em nosso entender reflecte a falta de preparação 

dos profissionais que trabalham com este tipo de doentes. Por outro lado, a decisão de 

iniciar medidas paliativas nem sempre contempla todos os interessados, deixando-os à 

margem de poderem manifestar a sua opinião, pelo que é fundamental permitir um 

momento de partilha e de informação, de forma a que todos possam manifestar o seu 

parecer e os cuidados sejam realmente paliativos.  

 

A análise deste percurso perante o doente pediátrico em fase terminal torna oportuna a 

reflexão sobre o campo de competências dos enfermeiros. A redefinição das suas áreas 

de actuação, e o dever de intervir organizacionalmente no sentido de criar e desenvolver 

espaços funcionais de intervenção, face às necessidades em cuidados de enfermagem e 

passa igualmente pelo conhecimento do estado da arte capaz de gerar práticas 

fundamentadas na evidência e pela determinação de as implementar. Os enfermeiros 

pela posição que ocupam na equipa de saúde, pelos seus conhecimentos teórico-práticos 

e pela sua proximidade com o doente e família, são um elemento muito importante nesta 

deliberação. 

 

Por outro lado, o envolvimento das crianças/adolescentes e seus familiares, parece-nos 

crucial, pois só estes é que poderão avaliar o que realmente é importante para si e acima 

de tudo há um respeito por um princípio fundamental, que é o da autonomia. 

 

Ao longo da relação terapêutica estabelecida neste triângulo enfermeiro-criança-pais, 

muitas dificuldades surgem e prendem-se sobretudo com o sofrimento do outro, o 

sentimento de impotência, a própria relação, assim como a falta de tempo, pelo que, 

mais uma vez, é imperiosa a mudança de filosofia e formação dos profissionais. Mas, há 
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também que enaltecer a postura e a relação estabelecida por estes profissionais, cuja 

premissa tem por base valores tão importantes como a empatia, o respeito, a escuta e a 

congruência. Mais do que uma técnica desempenhada correctamente, é valorizada a 

palavra e a postura, de cada um de nós. 

 

O aprofundamento de questões de investigação poderá repercutir-se positivamente sobre 

a abordagem assistencial à criança/adolescente com uma doença terminal, mas 

igualmente lançar uma luz diferente sobre a compreensão deste processo, tornando-se 

numa abordagem receptiva, atenta e sensível a todas as dimensões que envolvem esta 

realidade. 

 

Os cuidados paliativos pediátricos, como já foi referido, não são uma realidade 

assumida pelo Sistema Nacional de Saúde e sim uma iniciativa de cada profissional. No 

que se refere à organização deste tipo de cuidados, na opinião dos enfermeiros, na qual 

também nós nos enquadramos, estes deveriam ser prestados no domicilio de cada 

doente, tendo sempre por base o apoio incondicional da entidade hospitalar, do qual 

faria parte uma equipa de apoio domiciliário e do centro de saúde da área de residência, 

que dada a sua proximidade geográfica, teria várias vantagens no que diz respeito ao 

apoio disponibilizado, assim como a nível económico, factor muito condicionante nos 

dias de hoje. Por outro lado, consideramos que teria que haver uma reformulação a nível 

de organização e inter-relação entre as diferentes instituições, que deveria começar 

desde o momento do diagnóstico, pois só assim conseguiremos atingir a excelência a 

nível dos cuidados prestados. O apoio e a opinião de cada profissional, é extremamente 

importante ao longo de todo este percurso. 

 

Por fim, e ao reflectirmos sobre um tema tão pesado como a morte, sobretudo quando se 

trata de um doente pediátrico, consideramos que os profissionais de saúde e neste caso 

específico, os enfermeiros não se encontram preparados para lidar com tal situação, pois 

quer a nível da formação básica de graduação, quer a nível da sociedade em que nos 

encontramos inseridos, este é um tema tabu para todos. A morte é assim encarada, como 

algo maléfico e o significado positivo que lhe é atribuído, relaciona-se unicamente com 

o fim ou alívio do sofrimento da criança vítima de doença terminal. Por outro lado, as 
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crianças significam vida, esperança, pelo que ao morrer uma criança, morre também a 

possibilidade de renovação, de crescimento. É uma violação das leis da natureza. 

 

É fundamental dar uma maior importância à percepção dos enfermeiros, considerando 

as suas sugestões para a solução dos problemas com que se deparam diariamente. Deve 

procurar-se centrar todo o trabalho de enfermagem no doente e não na doença, 

utilizando outras possibilidades terapêuticas, além do tratamento medicamentoso. Esta 

complexidade justifica a opção pelo estudo qualitativo, como método capaz de 

desvendar as perspectivas dos enfermeiros relativamente aos cuidados paliativos 

pediátricos. O ouvir e o questionar constituíram, por essa razão, dois meios essenciais 

para aceder à realidade em estudo. 

 

Consideramos importante destacar o uso da entrevista como um método de colheita de 

dados enriquecedor, não só a nível metodológico, como eficaz no crescimento pessoal e 

profissional. Ao realizar entrevistas fomos impulsionados a reflectir sobre as 

abordagens que vamos realizando durante o nosso percurso profissional. O facto de 

estarmos despertos e nos disponibilizarmos a escutar, permite à pessoa maior liberdade 

para se exprimir da forma mais espontânea possível, o que nem sempre é contemplado 

no dia-a-dia da enfermagem. 

 

Este percurso fez-nos perceber que na investigação não existe a receita ideal para 

construir um caminho sem obstáculos e sem dificuldades. Compreendemos assim as 

nossas dúvidas iniciais e inquietações, quando nos propusemos realizar um estudo com 

características qualitativas. 

 

As opções de investigação deste estudo entraram em linha de conta com a melhor forma 

de aproximação aos participantes, foram consideradas as características do ambiente 

físico e a sua adequação aos participantes; foi também importante a adequação da 

questão de partida e os métodos de obtenção de dados. Ao ter por base esta diversidade 

de factores no cuidado da investigação apresentada, foi possível descobrir esta 

realidade, um fenómeno tão singular como as perspectivas dos enfermeiros 

relativamente aos cuidados paliativos pediátricos. 
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A forma como o enfermeiro enfrenta a doença terminal no doente pediátrico, foi 

analisada segundo os seus discursos e testemunhos de vida; a sua experiência permitiu 

desvendar as repercussões que a doença, o sofrimento e a ameaça da morte 

desencadeiam, assim como as estratégias de adaptação adoptadas; observou-se nos 

discursos a essência da enfermagem em todo o processo. 

 

Embora este estudo tenha sido efectuado de forma a dar a conhecer uma realidade 

específica, é possível que algumas pessoas se possam rever nele, no entanto sabemos ser 

sensível aos sujeitos entrevistados, bem como aos próprios investigadores. 

 

A primeira parte deste trabalho procurou contextualizar o problema sob o ponto de vista 

teórico, de forma a dar continuidade e permitir a condução do estudo. 

 

A segunda parte refere-se à forma como foi possível desenvolver o estudo com o uso da 

investigação e tem como objectivo levantar novas ideias e questões para estudos 

futuros, assim como deixar algumas sugestões para uma intervenção cada vez mais 

especializada, sobre o tema em questão. 

 

O exercício da profissão de enfermagem centrando-se nas respostas humanas nos 

processos de saúde/doença e de vida, exige do profissional uma relação com os 

indivíduos e suas famílias nos diferentes processos de transição das suas vidas. 

 

Os enfermeiros podem assumir-se como um recurso importante ao contribuírem para 

aumentar as potencialidades das crianças no enfrentar de uma doença terminal, assim 

como dos seus familiares. 

 

Como se pode observar no presente estudo, o contributo de enfermagem é fundamental 

ao longo do processo da doença terminal na criança/adolescente, pelo que é imperativo 

redefinir e reorientar os cuidados de enfermagem de forma a efectivar as necessidades 

com que estes doentes e seus familiares se deparam, em virtude das crianças não terem 

disponível uma rede de cuidados paliativos, que permita o alívio do seu sofrimento, nos 

seus últimos momentos de vida. 
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O atendimento qualificado das crianças/adolescentes com doença terminal necessita de 

actuação interdisciplinar, na qual os saberes dos diferentes profissionais devem ser 

articulados, tendo como foco primordial o doente na sua dimensão holística.  

 

As perspectivas dos enfermeiros no que se refere a uma criança/adolescente com doença 

terminal tem particularidades que ficaram patentes nos resultados deste estudo. É 

também de enaltecer o papel fundamental da equipa de enfermagem em todo este 

processo e a sua participação efectiva e contínua, quando o alvo dos cuidados é não só a 

criança/adolescente mas também a sua família, sobretudo no tratamento paliativo e 

tendo por base os princípios éticos fundamentais.  

 

Assim, este trabalho que aqui se ajuíza, não se considera concluído, pois pode ser 

apenas o início de uma caminhada que a Enfermagem inicia e que pretende ir ao 

encontro das necessidades do Enfermeiro perante o doente pediátrico em fase terminal e 

sua família. 

 

Fica aberto o início de novos percursos, acreditando sempre no contributo da 

Enfermagem e da Bioética para a sua concretização.  
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