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Introdução 

Ter uma doença oncológica, também denominada por cancro, é considerado pelos doentes, 

como tendo impacto na sua dinâmica vivencial, mas também o é na vida dos familiares, 

principalmente de quem cuida. Em ambos existem muitas dúvidas, incertezas e diferentes 

formas de vivenciar e experienciar, perante a singularidade de cada um e de cada situação. Dada 

a interferência em vários domínios da vida do doente mas também dos seus familiares, pelo 

aumento progressivo da incidência, morbilidade e mortalidade o cancro poderá ser considerado 

como um dos grandes desafios deste século (Jemal et al., 2011).  

No processo de evolução da doença e perante a impossibilidade da cura, o objetivo dos 

tratamentos transfere-se do cuidar para um tratamento paliativo, de gestão de sintomas, conforto 

e promoção de qualidade de vida (Given, Given, & Kozachik, 2001). Estes cuidados paliativos 

(CP) tornam-se assim muito importantes por considerarem o máximo do interesse do paciente 

com doença avançada, respeitando não só os seus sentimentos como o dos seus familiares 

(Melo, Valero, & Menezes, 2013; Silva & Hortale, 2006). 

A prestação de CP pode ser realizada em regime domiciliário, hospitalar, em centros de 

saúde e unidades de cuidados continuados. No presente estudo, os participantes encontram-se 

com acompanhamento por uma equipa multidisciplinar em contexto hospitalar (CH), no âmbito 

de consulta externa ou em contexto domiciliário (CD), onde o acompanhamento é realizado nas 

suas residências. Segundo a Associação Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) é da 

competência de ambas as equipas promover o controlo de sintomas e responder às necessidades 

do doente e do seu cuidador. No que se refere às especificidades dos cuidados prestados, a 

equipa hospitalar caracteriza-se pela redução do tempo de medicação, promoção da adequação 

terapêutica e realização de exames complementares face as necessidades dos doentes. Já o apoio 
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domiciliário dispõem de atendimento telefónico 24 horas e disponibiliza assistência médica e 

de enfermagem (ANCP, 2006). 

A situação de doença oncológica avançada poderá levar a limitações funcionais e sintomas 

físicos nos doentes, com impacto e rutura no estilo de vida anterior, deparando-se com a 

necessidade de adaptação a uma nova realidade social, familiar e espiritual (Cerqueira, 2005). 

Neste sentido, pelo impacto funcional e na autonomia do doente, surge a necessidade de apoio 

do cuidador na realização das tarefas que o doente não consegue fazer autonomamente, ao 

mesmo tempo que oferece apoio emocional e presencial (Queiroz, Pontes, Souza, & Rodrigues, 

2013). Deste modo, perante a realidade de doença oncológica em situação paliativa torna-se 

necessário um reajustamento da estrutura, papeis, padrões de comunicação e das relações 

afetivas entre os membros da família, convertendo-se a doença de um indivíduo numa doença 

familiar (Cerqueira, 2005). 

A experiência desta nova realidade da inevitabilidade da morte, leva os doentes a 

experienciarem vários tipos de sofrimento (Benzein, Norberg, & Saveman, 2001). Neste 

sentido, a existência de um cuidador familiar (CF) que acompanhe o paciente no seu processo 

de morte e morrer, permite oferecer ao doente a possibilidade de partilha dos seus sentimentos. 

Para além disso, possibilita que estes cuidados de apoio sejam oferecidos por alguém 

significativo ao paciente. No entanto, é importante considerar que no ato de cuidar surgem 

múltiplas responsabilidades e sobrecargas para quem assume essa tarefa (Ferreira, 2009). 

Assim, dadas as necessidades dos doentes, os cuidadores poderão despender longos 

períodos de cuidados (Hudson, Thomas, Trauer, Remedios, & Clarke, 2011), podendo levar à 

ocorrência de mudanças também nas suas vidas (e.g., a nível físico, laboral e emocional) 

(Pimenta, Mota, & Cruz, 2006). 
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Por conseguinte, a presente investigação tem como principal objetivo compreender a 

vivência emocional dos doentes oncológicos em situação paliativa (DOP), seguidos em CH e 

CD e os seus CF. 

Desta forma, a presente dissertação encontra-se organizada em torno de dois estudos 

distintos, mas complementares, que versam a temática “A doença oncológica em situação 

paliativa: Vivência dos doentes e familiares atendidos em contexto hospitalar e domiciliário”. 

O primeiro estudo visa compreender como vivenciam os doentes oncológicos a doença em 

situação paliativa e verificar se existem especificidades face o contexto de acompanhamento de 

CP, nomeadamente CH e CD. O segundo estudo, pretende analisar a perspetiva dos cuidadores, 

ou seja, compreender como os CF vivem o processo de cuidar de um familiar com doença 

oncológica em situação paliativa e verificar se ocorrem especificidades face o contexto que 

recebem apoio dos profissionais de saúde. 

Perante a constatação do aumento da esperança de vida e da população idosa, torna-se 

primordial realizar investigações no sentido de potenciar que os cuidados em fim de vida sejam 

direcionados mediante as necessidades nos diversos domínios da vida do doente e dos seus 

familiares. Assim sendo, sob o ponto de vista prático ambos os estudos pretendem fomentar um 

maior conhecimento sobre as necessidades apontadas pelos DOP e os CF, no sentido de 

possibilitar intervenção multidimensional que considera o indivíduo como um todo. Neste 

sentido, reforça-se a necessidade de integração da equipa multidisciplinar, em CP, que 

possibilite a vivência da finitude com dignidade e serenidade. 
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Estudo Empírico I 
 

 

Como vivem os doentes oncológicos acompanhados em contexto hospitalar e 

domiciliário a doença em situação paliativa 

 

 

How the cancer patients live in hospital and at home context the disease in a palliative 

situation 
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Resumo 

A experiência de viver com uma doença oncológica em situação paliativa e da finitude é 

um acontecimento com interferência em toda a dinâmica vivencial do doente. Assim sendo, 

procurou-se com o presente estudo compreender a vivência emocional face o diagnóstico de 

doença oncológica em situação paliativa acompanhados em contexto hospitalar e domiciliário. 

Para o efeito foi seguido um desenho de investigação qualitativa, para a qual foi desenvolvido 

um guião que orientou as entrevistas semiestruturada a 20 doentes oncológicos, 10 

acompanhados contexto hospitalar e 10 em contexto domiciliário. A análise dos dados 

recolhidos foi orientada pelos princípios da Grounded Theory e com recurso ao Software 

Nvivo11. Nos resultados encontrados, os doentes reportaram que a vivência de doença 

oncológica em situação paliativa tem grande impacto funcional, relacional, social, laboral, 

emocional. Como estratégias e recursos utilizados perante as dificuldades e vulnerabilidades 

associadas à doença, os doentes referem utilizar coping focado na emoção, religião, esperança, 

crenças na omnisciência de Deus, suporte social familiar e dos amigos. O suporte fornecido 

pelos profissionais de saúde é sublinhado sobretudo pelos doentes em contexto domiciliário e 

em ambos os contextos, os doentes apontam a necessidade de mais informações e 

esclarecimentos sobre a sua doença e tratamentos. Em conclusão, os resultados do presente 

estudo que evidenciam as dificuldades, alterações, necessidades, recursos e estratégias 

utilizadas pelos doentes poderão fornecer diretrizes no ajustamento das práticas dos 

profissionais de saúde. 

Palavras-chave: Doente oncológico paliativo, processo de fim de vida, contexto hospitalar, 

contexto domiciliário 
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Abstract 

The experience of living with an oncologic disease in a palliative phase and of finitude is 

an event with interference in all the experiential dynamics of the patient. Therefore, the present 

study aimed to understand the emotional experience regarding the diagnosis of oncologic 

disease in the palliative phase followed in a hospital and at home context. In this sense, using a 

qualitative methodology, we developed a semi-structured interview script, which was applied 

to 20 patients, 10 followed in each context. The analysis of the collected data was guided by 

principles of The Grounded Theory and using Nvivo11 Software. In the results found, the 

patients report that the experience of oncologic disease in the palliative phase has a great 

functional, relational, social, employment, emotional. As strategies and resources used in 

dealing with the difficulties and vulnerabilities associated with the disease, patients report using 

coping focused on emotion, religion, hope, believe in the omniscience of God and the social 

support of family and friends. The support by health professionals is reported by more patients 

in the home context and in both contexts patients point out the need for more information and 

clarification on their illness and treatment. In conclusion, the results of the present study that 

demonstrate the difficulties, changes, needs, resources and strategies used by patients may 

provide guidelines in the adjustment of health professionals' practices. 

Keywords: Palliative oncologic patient, end of life process, hospital context, home context 
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Doença oncológica e os cuidados paliativos 

O cancro é uma das principais causas de morte no mundo, segundo Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2017), sendo que em Portugal se tem vindo a assistir a um aumento na 

incidência entre 2009 e 2010 de pacientes com doença oncológica, segundo os dados 

recolhidos pela Direção Geral da Saúde (2016) em 2010.  

Assim, perante a ineficiência do tratamento oncológico com objetivo curativo, o paciente 

e os seus familiares confrontam-se com o decurso natural da doença, a finitude. Neste sentido, 

a transferência da intencionalidade terapêutica desloca-se para cuidados em fim de vida, os 

cuidados paliativos (CP). A transição do cuidar para o paliar remete para a identificação de 

sintomas específicos pelos oncologistas e necessidades de cuidados de suporte particulares 

(Hui & Bruera, 2016). Estes cuidados podem ser definidos como cuidados fornecidos por uma 

equipa multidisciplinar e interdisciplinar que consideram a morte como um processo natural 

do ciclo vital (Davis, Strasser, & Cherny, 2015; European Association for Palliative Care, 

2017).  

Num ponto de vista holístico, os CP visam uma melhoria na qualidade de vida dos 

pacientes e familiares que lidam com uma doença incurável, através da prevenção e alívio dos 

sofrimentos físicos, psicossociais e espirituais (OMS, 2002). Para além disso, consideram e 

compreendem as necessidades do paciente, respeitando todos os seus sentimentos (Melo, 

Valero, & Menezes, 2013; Silva & Hortale, 2006). Estes devem incluir ainda, todos os 

esclarecimentos sobre a doença e tratamentos associados, a todos os intervenientes envolvidos 

no processo de morrer do paciente, logo após o diagnóstico de doença (Matsumoto, 2012).  

De acordo com o Plano Nacional de CP, elaborado pela Direção Geral de Saúde (2005), 

os critérios de referenciação para CP reportam-se para doentes sem perspetivas de tratamento 

curativo, com grande progressão de doença, expectativa de vida limitada, com sofrimento 
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intenso e necessidades de difícil resolução que carecem de apoio específico, organizado e 

interdisciplinar.  

Vivência da doença oncológica em doentes em situação paliativa  

Adjacente a um diagnóstico de doença oncológica avançada podem surgir algumas 

alterações na vida do doente, nomeadamente a nível laboral e capacidades na execução de 

tarefas domésticas, higiene pessoal, mobilidade e alimentação (Reigada, Pais-Ribeiro, 

Novellas, & Pereira, 2014). 

Para além do referido, a transição de uma vida saudável para a inevitabilidade da morte, 

leva os doentes a experienciarem vários tipos de sofrimento (Benzein, Norberg, & Saveman, 

2001). O sofrimento relatado pelos doentes em situação paliativa tende a ser maioritariamente 

físico, associado à falta de energia, dor e cansaço (Oechsle, Goerth, Bokemeyer, & Mehnert, 

2013). No entanto, evidenciam sintomas de sofrimento psicológico consideráveis, 

nomeadamente, medo, solidão, angústia, insegurança/incerteza, ansiedade, tristeza e desejo do 

prolongamento da vida (Benzein et al.; Domingues et al., 2013; Groh, Vyhnalek, Feddersen, 

Führer, & Borasio, 2013; Oechsle et al.).  

Na conceção de Laarhoven et al. (2011) os doentes oncológicos em situação paliativa 

(DOP) apresentam maiores sintomas de depressão e maior desesperança quando comparados 

com doentes oncológicos. 

Dada a subjetividade do ser humano nas suas vivências, cada indivíduo reage à situação 

de doença de forma singular, recorrendo a determinadas estratégias para lidar com a mesma. 

Estes podem utilizar estratégias de coping, que consiste, no uso de esforços comportamentais 

e cognitivos, no sentido de gerir uma exigência específica que ultrapassa os recursos pessoais. 

Sendo que, a utilização de uma estratégia adequada permitirá um melhor ajustamento 

(Lazarus, DeLongis, Folkman, & Gruen, 1985). Estas estratégias têm sido agrupadas em dois 
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grupos, coping focado no problema que tenta lidar de forma construtiva com o mesmo e 

coping focado nas emoções que pressupõe a regularização das emoções alterando o 

significado do evento que provoca stresse (Dunkel-Schetter, Feinstein, Taylor, & Falke, 

1992). 

Segundo a evidência empírica, os DOP tendem a recorrer maioritariamente a estratégias 

de coping, como aceitação e apoio moral comparativamente a estratégias focadas nas emoções 

e evasivas como procura de distrações e negação (Laarhoven et al., 2011). 

Na literatura encontra-se evidente que a religião é notada pelos doentes como uma forma 

de lidar com a doença, no entanto notada de diferentes formas (e.g. coping e crenças) 

(Teixeira & Lefèvre, 2008; Vallurupalli et al., 2012). Na perspetiva de Delgado-Guay et al. 

(2011), o recurso ao coping religioso é um fator significativo para quase todos os doentes 

oncológicos, por ser uma fonte de força e conforto no processo de lidar com a doença. Em 

complementaridade, Benites, Neme e Santos (2017) referem que a religiosidade é considerada 

pelos DOP como um apoio e força para lidarem com o sofrimento, permitindo atribuir um 

novo significado às suas experiências no processo de doença. Desta forma, consideram o 

coping religioso e a fé como uma estratégia transcendente, que permite a conexão entre o 

doente e um ser superior e/ou protetor (Rokach, Findler, Chin, Lev, & Kollender, 2013). Por 

outro lado, Smith et al. (2011) afirmam a perceção de religião nas crenças dos doentes e que 

estas se relacionam com o bem-estar emocional, em doentes com cancro da mama em fase 

avançada. Na mesma linha de pensamento, um estudo com doentes oncológicos em fase 

avançada, verificou que o bem-estar espiritual destes se relaciona positivamente com as 

crenças religiosas individuais, relações sociais e autoestima e negativamente com o 

sofrimento físico (Lo, Zimmermann, Gagliese, Li, & Rodin, 2011).  

Na perspetiva de Milberg, Wåhberg e Krevers (2014), as crenças religiosas podem surgir 

como complementares ao apoio familiar ou como opção a esta procura. O suporte social é 
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notado na literatura como potencializador no processo de lidar com a doença (Schwarzer & 

Leppin, 1991). Este é considerado como um fator que permite às pessoas se ajustarem a uma 

situação stressora (Sjolander & Ahlstrom, 2012). O suporte social é também identificado 

pelos doentes como sendo importante para o seu bem-estar (Somasundaram & Devamani, 

2016) e com impacto no humor (Koopman, Hermanson, Diamond, Angell, & Spiegel, 1998). 

Estudos apontam ainda que DOP com perceção de maior apoio social apresentam melhor 

qualidade de vida, menores níveis de desesperança e sofrimento psicológico, nomeadamente 

ansiedade e depressão (Pinar, Okdem, Buyukgonenc, & Ayhan, 2012). O apoio social poderá 

ser caracterizado como emocional de reconforto, no sentido de aliviar o sofrimento. Pode 

ainda funcionar como apoio instrumental que consiste no fornecimento de serviços concretos 

tangíveis (e.g., apoio nas tarefas domésticas).  Para além destes, há ainda o apoio 

informacional referente aos esclarecimentos que apoiem a avaliação da situação (Cohen & 

Wills, 1985). Os doentes reconhecem como principais fornecedores de apoio a família e os 

amigos (Pinar et al., 2015). No entanto, Thompson et al. (2016) apontam ainda que os 

vizinhos também podem ser considerados um recurso de apoio percebido pelos doentes 

quando necessitam.  

A esperança é um outro fator, apontado na literatura, como facilitador em lidar com o fim 

de vida (Benzei et al., 2001; Utne, Miaskowski, Paul, & Rustøen, 2013). Esta é também 

considerada como um recurso psicossocial importante para os doentes (Broadhurst & 

Harrington, 2015), que os poderá ajudar na sua adaptação à doença paliativa e à superação de 

dificuldades resultantes deste processo (Utne et al.). Na perspetiva de Benzein et al., a 

esperança pode ser experienciada pelos doentes terminais de formas distintas, nomeadamente 

na procura de um significado, na projeção de melhoria ou como um facilitador para viver no 

dia-a-dia. Assim, deverá ser considerada na sua multidimensionalidade e não como uma 
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experiência linear, dada a complexidade e singularidade na sua expressão (Baalen, 

Grypdonck, Hecke, & Verhaeghe, 2016; Broadhurst & Haarington, 2015). 

Segundo várias investigações, a presença de esperança em doentes em situação paliativa 

permite diminuir o stresse, melhorar o ajustamento ao fim de vida, lidar melhor com a 

deterioração física, ter uma maior adesão aos tratamentos, resiliência perante o presente e 

futuro (Baalen et al., 2016), menores sintomas de sofrimento físico e maiores níveis de 

satisfação com a vida (Rustøen, Cooper, & Miaskowski, 2010). Pode ser vista ainda, como 

fator que pode diminuir o sofrimento psicológico associado à incerteza do futuro e manter a 

vontade de viver (Benzein et al., 2001). 

Especificidades do vivenciar da doença oncológica em situação paliativa em contexto 

hospitalar e domiciliário  

Na conceção da Associação Nacional Cuidados Paliativos (ANCP, 2006) não existe um 

modelo único de prestação dos CP. No entanto, recomenda-se que estas equipas sejam 

compostas por profissionais de saúde formados e treinados no âmbito de CP. Para além disso, 

cuidar por parte dos profissionais de saúde tem sempre subjacente a comunicação sobre os 

cuidados, sintomas que os doentes poderão apresentar no decorrer do percurso da doença 

paliativa e esclarecimentos acerca dos tratamentos. A eficácia da informação partilhada 

poderá funcionar como uma estratégia para os doentes lidarem melhor com a sua doença 

(Pinar et al., 2012). Na perspetiva de Richardson, Morton e Broadbent (2015), os doentes 

manifestam preferência por receber informações honestas, esclarecedores e otimistas que os 

preparem para a doença e por uma comunicação empática. 

O apoio desenvolvido pelos profissionais de CP deverá ser ainda considerado mediante o 

contexto de oferta, nomeadamente regime domiciliário, hospitalar, em centros de saúde e 

unidades de cuidados continuados (Queiroz, Pontes, Souza, & Rodrigues, 2013). As equipas 
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de apoio hospitalar caracterizam-se por realizarem atividade de consultoria e promoverem o 

controlo de sintomas, reduzirem o tempo de medicação e potencializarem a adequação 

terapêutica e exames complementares às necessidades dos doentes. Para além disso permitem 

atender a necessidades psicossociais e espirituais dos doentes e familiares (ANCP, 2006). Em 

complementaridade do referido, Leviski e Langaro (2014) referem que o apoio hospitalar 

centra-se no alívio do desconforto físico, fornecimento de apoio psicossocial, adaptação e 

preparação para a morte iminente, apoio nas decisões sobre os tratamentos e cuidados 

adequados para os doentes e seus familiares. 

Em contexto de consulta externa para além da promoção da satisfação dos doentes e 

familiares, melhoria na qualidade de vida e controlo dos sintomas dos doentes, os cuidados 

oferecidos neste contexto, permitem a eficiência dos recursos utilizados em cuidados de saúde 

e uma redução dos custos totais dos cuidados (Rabow et al., 2013).  

Por outro lado, o apoio domiciliário caracteriza-se pelo paciente se encontrar na sua 

residência a receber apoio dos profissionais de saúde e apoio emocional dos seus familiares 

(Oliveira et al., 2013; Queiroz et al., 2013). 

No que se reporta às equipas de CP em contexto domiciliário (CD) devem ser compostas 

por profissionais especializados no domínio dos CP, sendo da sua competência o controlo 

sintomático, respondendo a todas as necessidades dos doentes e familiares. Para além disso, 

deverão dispor de atendimento telefónico com recurso médico e de enfermagem 24 horas por 

dia (ANCP, 2006). 

Um estudo comparativo entre os cuidados prestados em contexto hospitalar (CH) e CD 

aponta que neste último, os doentes relatam melhor qualidade de vida, menor sofrimento 

psicológico, maior satisfação com os CP prestados, face a disponibilidade durante 24h diárias 

(Groh et al., 2013). Por outro lado, outros estudos apontam para a não existência de 

diferenciação quanto ao bem-estar psicológico, senso de coerência e qualidade de vida entre 
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pacientes acompanhados nos dois contextos supracitados (Sandsdalen et al., 2016; Shepperd, 

Wee, & Straus, 2011). Um outro estudo considera a existência de resultados inconclusivos 

relativamente à dor e qualidade de vida nos diferentes contextos (Gomes, Calanzani, & 

Higginson, 2014). 

Dado o exposto, denota-se a existência de múltiplas mudanças e formas dos doentes 

aceitarem ou se adaptarem à nova realidade de doença oncológica em situação paliativa. São 

também notados diferentes pontos de vista face a existência de especificidades mediante o 

contexto de acompanhamento pelos profissionais de saúde. Neste sentido, a presente 

investigação procura compreender as mudanças e reorganizações que ocorrem no vivenciar 

com uma doença oncológica em situação paliativa e perceber como é que os doentes se 

ajustam e adaptam ao mesmo, para além de compreender o papel dos profissionais de saúde 

em dois contextos distintos, hospitalar e domiciliário. Tal parece premente, no sentido de 

potencializar uma melhor compreensão de como os doentes vivenciam a doença em situação 

paliativa, por forma, a adaptar a intervenção, mediante o contexto e singularidade dos doentes, 

para que estes vivam a finitude com melhor qualidade de vida. 

Método 

O objetivo geral do presente estudo consistiu em compreender como vivenciam os doentes 

oncológicos a doença em situação paliativa e verificar se existem especificidades face o 

contexto de acompanhamento de CP, nomeadamente CH e CD. Assim, partimos das seguintes 

questões de investigação (QI): 

Q1. Quais as mudanças identificadas pelos DOP em CH e CD decorrentes da vivência do 

processo paliativo?  

Q2. Como é a vivência emocional dos DOP em CH e em CD? 

Q3. Como lidam com a vivência da morte os DOP em CH e em CD? 
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3.1. Que tipos de esperança acompanham a vivência de proximidade com a morte? 

3.2. Quais as crenças que referem? 

3.3. Quais as estratégias que utilizam? 

Q4. Como percecionam o papel dos profissionais de saúde os DOP em CH e em CD? 

 

O presente estudo assenta nos pressupostos da investigação do tipo qualitativo, pela sua 

adequação ao seu objetivo, dado que o investigador tenta chegar o mais próximo possível à 

realidade do indivíduo. A metodologia qualitativa considera o indivíduo numa perspetiva 

holística, como um todo no seu contexto e situação específica (Taylor & Bogdan, 2000). 

Assim, pressupõe a compreensão dos significados atribuídos por cada indivíduo, como 

também as suas crenças, valores, opiniões, perceções, representações, perspetivas, emoções e 

conceções que se evidenciam como sendo a base nas suas relações com os outros e na 

interação com os contextos (Amado, 2017; Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, & Namey, 

2005). Desta forma, este tipo de metodologia permite interpretar e compreender a realidade de 

um determinado problema, através da experiência subjetiva de cada indivíduo (Mack et al.). 

De modo a compreender esta subjetividade o investigador interage de forma natural com os 

participantes (Taylor & Bogdan, 2000).  

Esta metodologia caracteriza-se ainda por ser indutiva, ou seja, os conceitos surgem 

através dos dados reportados pelos participantes. Deste modo, pretende produzir dados 

descritivos, recorrendo às palavras dos próprios participantes e à observação do seu 

comportamento (Taylor & Bogdan, 2000). 

No presente estudo, temos como referencial teórico a grounded theory, que se caracteriza 

por assentar nos pressupostos das abordagens qualitativas e na corrente teórica do 

interacionismo simbólico (Strauss & Corbin, 1990). O seu enfoque teórico visa compreender 

um fenómeno em profundidade, nos seus padrões de ação e interação que o podem alterar 
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(Baggio & Erdmann, 2011). Esta abordagem procura desenvolver uma teoria que deriva dos 

dados, que são reunidos sistematicamente e de forma organizada analisados no processo de 

pesquisa. Os conceitos derivados deste processo de investigação formam um esquema 

explicativo do fenómeno (Strauss & Corbin, 1990). Além disso, no âmbito da psicologia 

objetiva explorar, descrever e interpretar as experiências pessoais e sociais privilegiando o 

sentido que as pessoas atribuem (Pope & Mays, 2006; Smith, 2015). Tal pretende uma 

compreensão aprofundada no fenómeno, através da recolha de dados detalhado, sendo assim 

necessário o desenvolvimento de questões fundamentais relativas a esses fenómenos (Pope & 

Mays, 2006).  

Participantes 

Na presente investigação de caracter exploratório, recorreu-se ao processo de amostragem 

teórica a fim de construir uma amostra representativa do fenómeno. Desta forma, privilegiou-

se o conhecimento dos indivíduos sobre o fenómeno (vivência do morrer), a fim de evidenciar 

as variações e especificidades do mesmo (Strauss & Corbin, 1990). A nossa amostra 

caracteriza-se ainda por ser de conveniência, uma vez que foram convidados a integrar no 

estudo 20 doentes oncológicos com diagnóstico paliativo, 10 doentes oncológicos em situação 

paliativa hospitalares (DOPH), que se encontravam em casa e recebiam apoio da equipa de 

CP em CH, no âmbito de consulta externa. Os restantes 10 eram doentes oncológicos em 

situação paliativa domiciliários (DOPD), que se encontravam nos seus lares, cujo apoio da 

equipa de CP era fornecido no seu domicílio. Para a inclusão na amostra foram definidos os 

seguintes critérios gerais: i) ter diagnóstico de cancro em fase paliativa; ii) idade igual ou 

superior a 18 anos; iii) ter capacidade de expressão verbal, estar consciente e orientado; iv) 

apresentar disponibilidade e interesse na participação da investigação; v) estar física e 
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mentalmente capaz de compreender os objetivos do estudo a fim preencher o Termo de 

Consentimento Informado.  

No que respeita à caraterização dos participantes do CH (Tabela 1), estes apresentam 

idades compreendidas entre os 70 e os 89 anos (M=81,1). Quanto ao seu estado civil quatro 

eram viúvos e seis eram casados. No sexo é notada uma amostra igualitária, com cinco 

participantes de cada género. No que se refere à situação profissional, todos os participantes 

se encontravam reformados. Verifica-se grande variabilidade no tipo de doença oncológica, 

concretamente: carcinoma hepatocelular, adenocarcinoma gástrico, neoplasia maligna do 

intestino, adenocarcinoma pâncreas, neoplasia maligna do colon, carcinoma hidermóide da 

vulva, neoplasia do pulmão e do colon, neoplasia maligna da próstata e adenocarcinoma com 

metáteses hepáticas. Relativamente ao tempo de diagnóstico no momento da entrevista, três 

apresentam diagnóstico de doença há menos de seis meses, três entre seis e 12 meses, um 

entre 12 meses e 18 meses e dois com mais de 24 meses. Dado, não termos conhecimento 

sobre o mês no qual iniciou o acompanhamento de um dos participantes, não nos permitiu 

determinar o tempo exato de diagnóstico. No entanto, nota-se que no momento da entrevista 

este tinha conhecimento da doença há mais de um ano, dado o ano de acompanhamento 

remeter para 2014. Por fim, relativamente ao tempo de acompanhamento pela equipa de CP 

denota-se que seis foram encaminhados para esta equipa há menos de seis meses e os 

restantes quatro entre seis a 12 meses. 
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Tabela 1 

Caracterização sociodemográfica dos doentes oncológicos em situação paliativa seguidos em 

contexto hospitalar 

Código Idade Sexo Estado 

civil 

Situação 

profissional 

Doença Tempo de 

diagnóstico 

Início 

seguimento 

CP 

P.M. 70 F Viúva Reformada Carcinoma 

hepatocelular 

2014 Junho 2015 

M. 89 F Viúva Reformada Adenocarcinoma 

gástrico 

Setembro 

2015 

Maio de 

2016 

A.S. 88 M Casado Reformado Neoplasia 

maligna intestino 

Setembro 

2015 

Abril 2016 

M.P. 80 F Viúva Reformada Adenocarcinoma 

pâncreas 

Novembro 

2015 

Abril 2016 

A.P. 87 M Casado Reformado Neoplasia 

maligna colon 

Fevereiro 

2006 

Junho 2015 

A.D. 81 F Casada Reformada Carcinoma 

hidermóide da 

vulva 

Março 2015 Maio 2016 

M.C. 84 M Casado Reformado Neoplasia 

maligna colon 

Junho 2015 Junho 2015 

B.M. 77 M Casado Reformado Neoplasia do 

pulmão e do colon 

Janeiro 2014 Julho 2015 

J.C. 80 M Casado Reformado Neoplasia 

maligna próstata 

Dezembro 

2015 

Fevereiro 

2016 

M.A. 75 F Viúva Reformada Adenocarcinoma 

com metastização 

hepática 

Maio 2016 Maio 2016 

Nota. F-Feminino; M-Masculino 

No que concerne à caracterização dos participantes de CD (Tabela 2), estes apresentam 

idades compreendias entre os 60 e 81 anos (M=66,5), sendo metade do sexo masculino. 
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Relativamente ao estado civil, oito são casados, uma viúva e uma divorciada. No que se 

reporta à atividade laboral, aquando o diagnóstico quatro encontravam-se ativos na sua 

atividade, enquanto dos outros seis, cinco encontravam-se reformados e uma era doméstica. 

No tipo de doença oncológica também é notada grande variabilidade, nomeadamente 

diagnóstico de adenocarcinoma do pâncreas, neoplasia maligna do colon, neoplasia do 

pulmão, neoplasia da hipofaringe, linfoma, adenocarcinoma duodeno distal, neoplasia 

delgado, carcinoma reto e cancro mama com metáteses no pulmão. Relativamente ao tempo 

de diagnóstico no momento da entrevista, dois apresentam o diagnóstico da doença há menos 

de seis meses, quatro entre 12 meses e 18 meses, um entre 18 meses e 24 meses e três há mais 

de 24 meses. Por fim, relativamente ao tempo de acompanhamento pela equipa de CP, sete 

encontravam-se há menos de seis meses e os restantes três entre seis e 12 meses. 
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Tabela 2 

Caracterização sociodemográfica dos doentes oncológicos em situação paliativa seguidos em 

contexto domiciliário 

Código Idade Sexo Estado 

civil 

Situação 

profissional 

Doença Tempo de 

diagnóstico 

da doença 

Início 

seguimento 

CP 

E.F. 60 M Casado PSP Adenocarcinoma 

pâncreas 

Junho 2016 Novembro 

2016 

F.C.  67 M Casado Reformado Neoplasia 

maligna colon 

Novembro 

2014 

Dezembro 

de 2015 

A.G. 64 M Casado Funcionário 

Público 

Neoplasia pulmão Fevereiro 

2015 

Janeiro 2016 

J.A. 60 M Casado Serralheiro Neoplasia 

Hipofaringe 

Dezembro 

2015 

Março 2016 

A.A. 73 M Casado Reformado Linfoma Há 6/7 anos Agosto 2016 

M.A. 74 F Casada Reformada Neoplasia colon Setembro 

2014 

Setembro 

2016 

L. 62 F Casada Doméstica Adenocarcinoma 

duodeno distal 

Novembro 

2015 

Agosto 2016 

A. 74 F Casada Reformada Neoplasia do 

delgado 

Julho 2016 Julho 2016 

L.L. 81 F Viúva Reformada Carcinoma reto Julho 2015 Agosto 2016 

F. 50 F Divorciada Dona de 

pastelaria 

Cancro mama 

metáteses pulmão 

Junho 2015 Junho 2016 

Nota. F-Feminino; M-Masculino 

Instrumentos 

De acordo com os nossos objetivos, recorremos à entrevista como método de recolha de 

dados, por percecionar a sua adequabilidade aos mesmos, sendo assim, elaborado um guião de 

entrevista semiestruturada, inspirada na revisão de literatura realizada e proximidade da 

equipa de investigação ao problema de investigação.   
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Assim, o recurso à entrevista como método de recolha de dados fundamenta-se na sua 

eficiência para documentar as próprias palavras dos participantes, perspetivas, opiniões, 

valores, atitudes e crenças sobre a sua experiência individual ou informações factuais sobre a 

sua própria vida (Saldaña, 2011).  

Para além do referido, estas entrevistas, pela sua abertura, favorecem a relação 

intersubjetiva do investigador com o participante, possibilitando o acesso a descrições mais 

espontâneas e assim compreender a experiência subjetiva do indivíduo através da sua 

perspetiva (Duarte, 2004; Fraser & Gondim, 2004; Giorgi & Sousa, 2010). Desta forma, 

permitem obter informação mais detalhada, através de linguagem verbal e não verbal, para a 

compreensão em profundidade da situação ou vivência pessoal no qual o objetivo de pesquisa 

estão localizados (Duarte, 2004; Fraser & Gondim, 2004).  

O guião elaborado encontra-se organizado segundo dois domínios: i) conhecimentos do 

doente acerca da doença e dos CP onde se pretende perceber o que este sabe sobre a sua 

doença, dos tratamentos, a informação que foi partilhada pelos profissionais de saúde e qual a 

sua posição face a mesma e ii) processo de adaptação ao fim de vida que pretende aprofundar 

se o doente perceciona mudanças decorrentes do diagnóstico de doença paliativa, a sua 

vivência emocional, a sua posição sobre a vida e a morte, estratégias e recursos que utiliza, 

comunicação com os familiares, presença de esperança, existência de crenças, perspetivas e 

desejos futuros. Este guião caracteriza-se ainda pela sua estrutura flexível que possibilita 

colocar questões abertas no seu decorrer, permitindo o aprofundamento de assuntos avaliados 

pelo investigador como pertinentes para o objetivo em estudo e na reflexão do participante. 

Foi também construído um questionário para a recolha de dados sociodemográficos, 

nomeadamente idade, estado civil e atividade laboral. A informação clinica foi requerida 

junto dos profissionais de saúde que acompanhavam o doente, referente ao tempo e tipo de 
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diagnóstico oncológico em situação paliativa e o início do acompanhamento pela equipa de 

CP.  

Procedimentos de recolha de dados 

Num primeiro momento, foi solicitada a autorização para a recolha dos dados à comissão 

de Ética das duas entidades, Centro Hospitalar e Unidades de CP Domiciliárias. Após a sua 

aprovação procedeu-se à articulação com cada equipa, primeiramente por telefone ou email e 

depois presencialmente, no que alude às equipas domiciliárias e presencialmente com a 

equipa do Centro Hospitalar. Neste contacto foram esclarecidos os objetivos da investigação e 

respondidas todas as dúvidas, sendo ainda agilizado o melhor procedimento para a 

identificação dos participantes e a recolha de dados de acordo com a dinâmica funcional de 

cada equipa.  

Em CH, os doentes foram convidados a participar após a sua consulta de CP, onde se 

percecionou a disponibilidade destes para participar na mesma.  

No que reporta ao CD, numa equipa recorreu-se ao contacto telefónico para apresentar os 

objetivos do estudo e avaliar a disponibilidade para os doentes participarem e depois em caso 

afirmativo agendar, de acordo com a sua conveniência, a entrevista. O entrevistador fez-se 

acompanhar por um membro da equipa, no momento da realização da entrevista. Na outra 

equipa, o primeiro contacto decorreu na observação de uma visita com a equipa de CP, onde 

os doentes foram consultados, no sentido de percecionar a sua disponibilidade para a 

participação no estudo. Sendo de seguida agendada a entrevista, de acordo com 

disponibilidade e conveniência do doente.  

No primeiro contacto com os participantes, nos dois contextos, o investigador esclareceu 

o contexto em que o estudo se insere e o procedimento de recolha de dados.  
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Após estes esclarecimentos e aceite o pedido de colaboração na investigação, forneceu-se 

para leitura e assinatura o Termo de Consentimento Informado (Anexo A). Este apresenta os 

objetivos da investigação e informa aos participantes que as entrevistas seriam gravadas, com 

vista à transcrição das narrativas em discurso direto, garantindo maior rigor na análise dos 

dados. Garantiu-se ainda, o compromisso do anonimato e confidencialidade dos dados 

transmitidos, salvaguardando que estes apenas seriam utilizados para efeitos de investigação. 

Por último, o paciente foi informado que caso fosse sua vontade desistir ou interromper a sua 

participação, tal não teria nenhum dano para si. 

As entrevistas em CH decorreram no serviço de consulta externa, numa sala 

disponibilizada pela instituição para o estudo. Em CD, as entrevistas decorreram no espaço 

habitacional onde o doente geralmente se encontrava. Em ambos os contextos a entrevista foi 

recolhida no âmbito de uma relação dual (investigador e paciente), não tendo sido autorizada 

a presença de qualquer outro interveniente. A recolha de dados em CH decorreu entre Março 

e Junho de 2016 e entre Novembro e Dezembro de 2016, em CD. A sua duração variou entre 

15 a 43 minutos no CH e entre 17 e 45 minutos no CD. 

No final de cada entrevista, agradeceu-se o contributo do participante para o estudo e 

questionou-se como este se sentiu ao longo da mesma. Apesar de reconhecerem que alguns 

conteúdos da entrevista foram difíceis de abordar, nenhum dos participantes referenciou ter 

experienciado mal-estar.  

Procedimentos de análise de dados  

Numa primeira fase procedeu-se à transcrição integral, da gravação da entrevista para 

formato word, logo após a sua realização, de forma a garantir o máximo rigor da informação 

reportada pelos participantes. Seguidamente, foi realizada uma análise do seu discurso 

segundo os princípios da grounded theory (Strauss & Corbin, 1990). Esta metodologia 
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preconiza a análise rigorosa e sistemática dos dados, organizados numa sequência que leva a 

uma maior complexidade e integração. Tal é realizado através de um processo indutivo de 

produção de conhecimento (Fernandes & Maia, 2001). 

A análise dos dados implica um processo de codificação gradual, que se subdivide em três 

tipos, nomeadamente codificação aberta, axial e seletiva. Neste processo de codificação 

extraem-se, enumeram-se, desenvolvem-se e relacionam-se categorias identificando-se 

conceitos (Strauss & Corbin, 1990).  

Considerando o princípio de codificação aberta, os conteúdos das narrativas foram 

analisados exaustiva e detalhadamente linha a linha, e através do recorte de pequenos 

segmentos com sentido do discurso, sendo formadas as unidades de registo. Nesta 

decomposição dos dados brutos, através do questionamento e comparação constante 

formularam-se as categorias iniciais através de relações de similaridade entre os conceitos. 

Neste processo denotou-se de grande relevância a utilização de competências de observação e 

atenção focalizada. Concomitantemente, no sentido de assegurar a qualidade e rigor da 

análise, estas categorias iniciais foram apresentadas de forma descritiva, mantendo-se 

próximas aos significados e linguagem do participante (Strauss & Corbin, 1990). Esta análise 

foi ainda orientada pela estrutura do guião da entrevista.  

Posteriormente, através de um processo gradual e segundo o princípio indutivo, os dados 

foram agrupados em categorias e subcategorias partindo dos dados brutos emergentes das 

entrevistas dos DOP (ver Descrição do Sistema Geral de Categorias, Anexo D). Assim, foram 

estabelecidas relações entre as categorias iniciais identificadas anteriormente, surgindo novas 

categorias com um nível maior de abstração, através do método de comparações constantes. 

Neste processo a capacidade para designar e conceptualizar as categorias que vão emergindo, 

denotou-se de grande pertinência. Tal requereu uma ampla capacidade de abstração e 

criatividade para ascender uma designação mais representativa dos conceitos. Este 
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procedimento é o segundo passo da codificação, a axial. É importante ressaltar, que todo este 

processo foi sendo discutido com mais dois membros da equipa.  

Na última fase referente à codificação seletiva, foram identificadas as categorias centrais 

e realizada a categorização hierárquica através das relações estabelecidas entre estas. 

Aquando a identificação da categoria central em estudo, alcança-se o grau de maior abstração 

dos dados. No presente estudo esta remete para a vivência emocional nos DOP, dado 

apresentar relação com as outras categorias.  

O processo de análise de dados foi apoiado pelo software Qualitative Research Solution 

(QSR) – Nvivo 11. 

Resultados 

Com o objetivo de compreender como vivenciam os doentes oncológicos a doença em 

situação paliativa com acompanhamento de CP em CH e CD, foram efetuadas análises 

qualitativas com o recurso à grounded theory. Assim, dada a diversidade e riqueza dos dados, 

será apresentada a sua análise orientada pelas QI, a fim de se alcançar uma compreensão mais 

clara do fenómeno em causa.  

QI1. Quais as mudanças identificadas pelos DOP em CH e CD decorrentes da vivência 

do processo paliativo? 

Face à vivência de uma nova realidade, uma doença em situação paliativa, os doentes 

relatam a existência de algumas mudanças (Tabela 3). Nomeadamente, nove DOP 

acompanhados em CD e cinco em CH reportam mudanças funcionais pela perceção de 

limitações na execução de tarefas do dia a dia, como na mobilidade, realizar atividades 

domésticas, vestir, calçar e higiene pessoal [O diferente na minha vida é não poder trabalhar 

e não me poder agachar porque é muito difícil me levantar (A.P., CH); É não estar bom, é 
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não poder fazer as caminhas, não poder fazer nada, têm os outros de fazer por mim. Quando 

estava boa podia fazer a sopinha e o comer mas agora não posso fazer nada. (M., CH)]. 

Também se destacam as mudanças laborais referidas por quatro DOP em CD e dois em 

CH, pela perceção de incapacidade de manter a atividade profissional devido ao impacto 

físico e funcional da doença [Mudou porque é assim, eu preciso de viver como qualquer 

pessoa. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar e ser útil na sociedade, adoro o que faço e 

agora não posso fazer... (F., CD)]. As mudanças no “eu”, consideradas pela perceção de 

alterações na sua personalidade e forma de ser e agir, pensar e viver foram reportadas por três 

DOP em CD e um em CH [Mudou a minha forma de ser, tornei-me mais agressiva, menos 

paciente, fiquei menos tolerante, mas por outro lado vejo as coisas de forma diferente… (F., 

CD)]. 

Quer no CH quer no CD, dois DOP reportam mudanças na realização das atividades de 

interesse, enunciando não as realizar, por vezes, por limitações funcionais [Eu gostava 

sempre de dar a voltinha. Há lá uma festa que fazem todos os anos… e não vou, e é lá perto, 

pertinho. (A., CD)].  

Deverá também ser considerado que três DOP em CH reportam a perceção de mudanças 

físicas/imagem corporal. Estas integram os testemunhos referentes a perceções de alterações 

físicas ou orgânicas no seu corpo resultantes da sua doença [Estou mais magrinha, olhe nem 

sei o que tenho, nem sei o que dizer… (M., CH)]. Para além disso, são abordadas por dois 

DOP em CH as mudanças sociais referentes à perceção da alteração na participação nas 

atividades de socialização e partilha com o outro [A minha vida, a minha vida social foi toda 

embora, já foi... (B.M., CH)]. As mudanças relacionais compreendem a perceção da 

alteração nas relações prévias com o outro, dado o seu estado de doença, e são testemunhadas 

por dois DOP em CH e um em CD [acho que algo está diferente, eles vêm o meu caso e 

evitam de me ver chateado, acho que eles mudaram nisso… (M.C., CH)]. 
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As mudanças alimentares, reportadas por um DOP em CH e dois em CD, consideram 

alterações nos hábitos alimentares ou na forma de alimentação, como deixar de comer pela 

boca [Tenho de comer pela sonda (J.B., CD)]. Por último, surgem ainda, testemunhadas por 

dois DOP em CH mudanças na dependência de outros, onde os doentes percecionam as suas 

limitações e que precisam de apoio na realização nas tarefas do dia a dia [Tem de os outros 

fazer por mim, eu quando estava boa podia fazer a sopinha e o comerzinho mas agora não 

posso fazer nada. (M.P., CH)]. 

 

Tabela 3 

Mudanças identificadas na vivência do diagnóstico paliativo  

Mudanças na vivência do 

diagnóstico paliativo 

Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Funcionais 5 9 

Laborais 2 4 

No “eu” 1 3 

Atividades de interesse 2 2 

Físicas/Imagem Corporal 3 0 

Alimentares 1 2 

Relacionais 2 1 

Sociais 2 0 

Dependência de outros 2 0 

 

Em termos de análises, foram ainda considerados três eixos temporais: passado (antes da 

doença e na doença), presente e futuro. Assim, procuramos alocar as mudanças nos eixos 
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referidos pelos doentes, sendo notado que no geral eles contextualizam as suas mudanças no 

presente. No entanto, deverá ser tido em conta que oito doentes, quatro de cada contexto de 

acompanhamento, esperam ou desejam uma mudança no futuro a nível funcional [Se eu 

pudesse tirar estas dores e se pudesse começar a andar um bocadinho. O que eu queria era 

andar lá à volta e ainda queria pegar no carro e sair… (J.C., CH); Eu gostava de fazer tudo o 

que fazia antes. Gostava de ainda andar pelas minhas hortas, pela minha casinha. (L., CD)] e 

três nas atividades de interesse [Gostava de ir aos funerais, gostava de ir ao terço à noite e 

de ir ás feiras (…) (A., CD)]. Dos oito doentes que reportam vontade de mudanças a nível 

funcional no futuro, somente quatro reportam haver uma mudança no presente.  

QI2. Como é a vivência emocional dos DOP em CH e em CD?  

A vivência emocional dos DOP, emergente das entrevistas, foi agrupada considerando o 

eixo temporal diagnóstico oncológico, diagnóstico paliativo e momento atual (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Vivência emocional no diagnóstico oncológico, diagnóstico paliativo e momento atual  

 

 

Vivência emocional 

Eixo temporal 

Diagnóstico 

oncológico 

Diagnóstico 

paliativo 

Momento atual 

DOP 

em CH 

DOP 

em CD 

DOP 

em CH 

DOP 

em CD 

DOP 

em CH 

DOP 

em CD 

Tristeza 0 2 1 0 10 8 

Choro 0 2 0 1 9 5 

Tranquilo     7 4 

Não se sente sozinho     2 4 

Reagiu mal 0 2     

Pensamentos de fim de vida   0 2   

Angústia   0 1 0 3 

Não gosta de estar sozinho     3 3 

Dias triste outros contente     1 3 

Sem tristeza     2 2 

Feliz     3 0 

Revolta     2 2 

Sem vontade de chorar     1 3 

Sente-se bem     1 3 

Ser um fardo para os outros     2 0 

 

No diagnóstico de doença oncológica, cinco dos DOP acompanhados em CD abordam a 

sua vivência emocional, dois referem choro [Só (chorei) a primeira vez quando descobri, de 
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resto nunca mais, nesse dia quando me disseram que era cancro. (J.A., CD)], tristeza [Fiquei 

triste, mas foi muito simpática, muito sincera. Mandaram-me sentar até à hora de me chamar 

outra vez e esperei, enquanto sempre a chorar. (L., CD)] e reagiu mal [Quando soube da 

doença reagi mal…(E.F., CD)]. Um destes doentes refere todas estas emoções no seu 

discurso.  

Perante o conhecimento do diagnóstico de doença em situação paliativa, os doentes 

reportam somente a experiência de emoções negativas, nomeadamente um DOP em CH refere 

tristeza pelo novo acompanhamento no serviço de CP [“Fiquei triste” (P.M., CH)] e um DOP 

em CD enuncia choro, pela surpresa face o diagnóstico e informação [“Naquele dia sim 

(chorou), porque não sei, não estava à espera disto.”(J.A., CD)]. Para além destas, surgem 

reações emocionais distintas ao processo anterior, com testemunhos da existência de 

pensamentos de fim de vida, partilhada por dois DOP em CD [Foi, olha acabou. Chegou ao 

fim, vou-me embora. Acabou! (F., CD)], [pensei que ia partir rápido. Pensei que não ia 

aguentar muito. Pensei que ia deixar de viver muito rapidamente. (F., CD)] e angústia, 

notado por um DOP em CD [“Angústia” (F., CD)]. 

No momento atual, contrariamente aos dois momentos temporais anteriores, os doentes 

não reportam somente vivências emocionais negativas, apontando também vivências 

emocionais positivas e ambivalentes. No entanto, os sentimentos negativos são os mais 

reportados, nomeadamente a tristeza, testemunhada por todos os DOP em CH e oito em CD 

[Só me sinto triste, mais nada. Não me sinto alegre como era. Eu há coisa de um ano para 

trás era alegre, comia e bebia. Eu estava alegre para umas coisas e agora não…(M.A., CH); 

Triste pois, porque eu nunca mais tive alegria, como se costuma dizer. (L., CD)] e o choro, 

por nove e cinco DOP em CH e em CD, respetivamente [Às vezes nem que eu não queria 

choro. Chorar desabafa a gente, alivia um bocado. (L., CD)]. É notado nas verbalizações dos 

DOP que este choro pode funcionar como alívio emocional ou se encontrar associado ao 
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sofrimento pela perceção de limitações funcionais e mudanças nomeadamente sociais e 

relacionais. Para além disso cinco DOP, três no CH e dois no CD, reportam chorarem 

sozinhos para não preocupar os familiares ou que estes não sintam pena de si [Choro quase 

todos os dias. Eu digo a Deus que não merecia isto… Não choro com eles, choro sozinha 

porque se não eles depois ficam com pena (A.D., CH)].  

Dos DOP acompanhados em CD, três apontam ainda como sentimentos negativos a 

angústia [Nas 24 horas do dia passo por todas as situações, tristeza, medo, preocupação, 

mas angústia é o principal. Sinto muita angústia… (F., CD)]. Por outro lado, dois DOP 

acompanhados em CH referem ser um fardo para os outros, dadas as suas limitações e 

dependência na realização de algumas tarefas [Só estou a dar trabalho, só estou a dar 

trabalho às pessoas e eu nunca gostei de dar trabalho a ninguém, nunca gostei. (A.P., CH)]. 

O sentimento de revolta é descrito por dois DOP de cada contexto [Sinto-me um bocado 

revoltado. (A.C., CD)]. 

Os doentes dos dois contextos referem como sentimento positivo estar tranquilo, 

nomeadamente sete DOP em CH e quatro em CD [Tranquila, há de ser o que Deus quiser (L., 

CD); Tranquilo para encarar a vida. (B., CH)]. De considerar também que no CH, três DOP 

apontam o sentimento feliz quando se encontram acompanhados por pessoas significativas ou 

têm companhia para conversar [Não me sinto mal, alegre estou ao pé da minha filha, aí sinto-

me alegre. (M.P.)]. Quatro DOP em CD e dois em CH apontam que não se sentem sozinhos 

[Eu nunca me senti sozinho. Como disse já, senti-me sempre apoiado nunca sozinho. (E.F., 

CD)]. São ainda expressos sentimentos de sem tristeza, por dois DOP em cada contexto [Não 

me sinto triste. (P.L., CH)] e sem vontade de chorar, por um DOP em CH e três em CD 

[Vontade de chorar assim não tenho (A.S., CH)]. Por outro lado, três DOP em CD e um em 

CH referem que sente-se bem [Eu sinto-me bem… (M.A.)]. O sentimento não gosta de estar 



 

 

32 

sozinho surge também apontado por três DOP em cada contexto [Agora custa uma pessoa 

estar sozinha. (J.C., CH)].  

Nos testemunhos denota-se ainda a presença de vivência emocional ambivalente que se 

caracteriza pela experiência simultânea de sentimentos positivos e negativos no viver com um 

diagnóstico oncológico paliativo, referidos por um DOP em CH e três em CD como dias 

triste outros contente [Às vezes eu choro, outras riu, outras vezes estou contente, tenho de 

tudo. (M.P., CH)]. 

QI3. Como lidam com a vivência da morte os DOP em CH e em CD? 

Dada a impossibilidade de mudar a situação de doença oncológica em situação paliativa, 

os DOP utilizam determinadas estratégias no sentido de lidar com a nova realidade. Assim, 

considerando a singularidade de cada um, são utilizados determinados recursos e mobilização 

de algumas estratégias para lidar com a doença, notando-se nos testemunhos o recurso à 

esperança (Tabela 5), suas crenças (Tabela 6), estratégias de coping (Tabela 7) e suporte 

social formal e informal (Tabela 8). 

3.1. Que tipos de esperança acompanham a vivência de proximidade com a morte? 

A esperança é apresentada pelos DOP como um recurso que utilizam para lidar com a 

doença. São, no entanto, notadas distintas formas de vivenciar a esperança neste processo. 

Nos dois contextos, a esperança na cura é a mais referida, nomeadamente por seis DOP 

acompanhados em CD e três em CH [Eu tenho esperanças que curo, tenho esperança que 

sim. (L., CD); Eu tenho esperança que me vou curar pela seguinte maneira… porque me sinto 

uma mulher que já não tem estas dores que eu tinha. (M.A., CH)]. De todos os participantes 

que reportam esperança na cura somente um não refere necessidade de obter mais informação 

sobre a doença. Os doentes que consideram estar a realizar tratamento do tipo curativo 

também reportam esperança na cura. Para além disso, todos os DOP em CH que referem 
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esperança na cura têm o diagnóstico paliativo à menos de 6 meses. Nota-se ainda que seis 

DOP em CH e cinco em CD apontam ter esperança na ciência e que o tratamento mude a 

doença [Acredito que este tratamento pode travar a evolução. Aliás se estou aqui é 

precisamente para isso (B.)].  

A esperança na melhoria surge reportada por quatro e três DOP acompanhados em CD e 

CH, respetivamente [Não sei se digo assim que vou melhorar alguma coisa, será que vou 

aguentar, será que não e vou deixar. Seja o que for, esperança, esperança. (M., CH)]. No 

entanto, cinco DOP em CH e três em CD testemunham ambivalência na esperança de 

melhoria que reporta para a coexistência de esperança de melhorias no seu estado de saúde 

apresentando ao mesmo tempo alguma relutância na mesma [Eu pensava que sim, ia 

melhorar, mas as vezes penso que não por causa do zumzum que eu as vezes sentia. (M., 

CH)] 

Cinco DOP em CH e quatro em CD reportam para a relação entre a fé e a esperança, 

sendo esta denominada de esperança religiosa [Toda a gente tem fé em Deus, por isso 

enquanto há fé há esperança (J.B.)]. Todos os DOP acompanhados em CH no período de 6 a 

12 meses, apresentam esperança religiosa. 

Nos testemunhos dos participantes é ainda evidente esperança no prolongamento da 

vida, enunciada por dois DOP em cada contexto [Tenho esperança que vou durar mais dois 

ou três anos. Eu acho que sim. Tenho esperanças mesmo. (MC., CH)] 
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Tabela 5 

Tipos de esperança experienciados pelos doentes 

Tipo de esperança Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Cura 3 6 

Tratamento mude a doença 6 5 

Religiosa 5 4 

Ambivalência esperança melhoria 5 3 

Melhoria  3 4 

Prolongamento da vida 2 2 

 

3.2. Quais as crenças que referem? 

Encontra-se presente no discurso dos doentes a omnisciência de Deus reportando para a 

religiosidade dos DOP e a crença que Deus é um ser supremo, detentor de sabedoria e 

conhecimento total. Tal é notado por seis DOP acompanhados em CD e dois em CH [O que é 

que a gente pode fazer, tem de se adorar o que Deus nos manda (A., CD)]. Todos os doentes 

que reportam esta crença, à exceção de um acompanhado em CD, apresentam diagnóstico 

paliativo há menos de seis meses.  

As crenças na ciência e profissionais de saúde, como fatores que podem mudar a sua 

situação de doença atual, são também abordadas por dois DOP acompanhados em CD e um 

acompanhado em CH [Fui operada. Eu nunca julguei ficar bem não, nunca julguei voltar para 

aqui. Mas graças a Deus, à ciência e dos Homens eu estou aqui. (L., CD)]. 
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As crenças alimentares surgem reportadas por um DOP em CH e remetem para a 

convicção que determinados hábitos alimentares podem levar a melhorias no seu estado de 

saúde [Às vezes diziam bebe uma pinguinha, uns dizem que faz bem outros dizem que faz mal e 

eu bebia… Deixei de beber… acho que me sinto mais calma, sei lá. (MA., CH)]. 

 

Tabela 6 

Crenças associadas à doença 

Crenças Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Omnisciência de Deus 2 6 

Ciência e profissionais de 

saúde 

1 2 

Alimentares 1 0 

 

3.3. Quais as estratégias que utilizam? 

Para além do supracitado, os doentes podem utilizar outras estratégias, sendo 

evidenciadas nos testemunhos a procura de apoio, isolamento, distração, viver um dia de cada 

vez e coping religioso. A utilização destas estratégias surge no sentido de se adaptarem e 

lidarem o melhor possível com a doença em situação paliativa.  

 

 

 

 

 



 

 

36 

Tabela 7 

Estratégias utilizadas pelos doentes 

Estratégias Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Coping religioso 9 7 

Isolamento 3 4 

Distração 2 3 

Viver um dia de cada vez 0 3 

Apoio 2 1 

 

O coping religioso é o mais relatado nos dois contextos, nomeadamente por nove DOP 

acompanhados em CH e sete em CD. Este remete para a procura de apoio numa força 

sagrada, como Deus ou nos santos, orando e fazendo preces de melhorias, apoio, cura, boa 

morte e prolongamento da vida para acompanhar os familiares [Peço a deus que me cure 

sequer, que andasse melhor sequer para fazer as minha coisinhas de casa… Sou crente, 

agora não vou à missa porque não posso (A., CD)]. Neste testemunho fica também notado o 

abandono da religião extrínseca, ou seja, da presença em celebrações religiosas, 

nomeadamente a missa, devido ao estado de saúde do doente. Para além disso, nos 

testemunhos dos DOP o coping religioso é também apresentado como um apoio, que lhe dá 

força para lidar com a situação de doença [Deus é o meu apoio, Deus é a minha força, Deus 

anda comigo ao colo, Deus é tudo. (F., CD); Sou crente, peço apoio todas as noites, a nossa 

senhora, a nossa senhora de Fátima, ao sagrado coração de Jesus (B., CH)]. 

Os DOP dos dois contextos de acompanhamento utilizam mais estratégias focadas na 

emoção, nomeadamente isolamento, apoio e distração. O coping de isolamento, onde os 
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doentes adotam uma atitude de procurar um momento consigo mesmo, encontra-se patente no 

testemunho de quatro DOP acompanhados em CD e três em CH [Às vezes quando estou assim 

coisa, vou sozinho lá para o quarto e olhe, lá estou. (M.C., CH)]. Dois DOP acompanhados 

em CH e um em CD adotam como estratégia a solicitação de apoio, nomeadamente de 

familiares ou amigos para lidar com as situações de maior sofrimento [Sinto-me um 

bocadinho triste, tristeza… Quando me sinto assim, tenho lá a casa de um filho meu e dou lá 

uns passinhos, e olha. (MC, CH)]. Outros DOP, nomeadamente dois acompanhados em CH e 

três em CD, testemunham que mudam de tarefa ou iniciam uma (e.g., limpar o carro, falar 

com os cães, ver televisão, ir ao quintal), a fim de se ocuparem e distraírem os seus 

pensamentos, considerando ser esta uma estratégia de distração [Tenho dias que me sinto 

triste outros que não. Mas quando sinto, lá ligo a televisão ou quando estão aqui as pessoas a 

gente está a falar e pronto, a gente não pensa tanto na doença. Distraí-me (A., CD)].  

Nas verbalizações dos DOP denota-se que somente três acompanhados em CD recorrem a 

estratégias focadas no problema, através de viver um dia de cada vez. Esta caracteriza-se por 

os DOP pensarem nas suas vidas no presente e organizarem-na face a sua ausência do futuro 

[Os meus pensamentos, que eu tenho mais frequentemente no meu dia-a-dia é deixar a vida 

dos meus filhos mais ao menos organizada, por isso é viver um dia de cada vez. (F.)]. Não foi 

notada a utilização de estratégias focadas no problema pelos DOP acompanhados em CH. 

O suporte social como apoio fornecido por pessoas queridas ou por profissionais de saúde 

reporta-se para o fornecimento de apoio emocional, no sentido que este se sinta acarinhado, e 

instrumental na realização de tarefas que estes necessitem. Considera-se ainda o apoio 

fornecido pelos profissionais de saúde como apoio formal e o apoio fornecido pelos 

familiares, amigos, vizinhos e conhecidos como apoio informal. 
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Tabela 8 

Suporte social dos doentes 

Suporte Social Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Profissionais de saúde 3 10 

Familiares 5 4 

Amigos, vizinhos e conhecidos 1 5 

  

O apoio fornecido pelos familiares verbalizado por cinco DOP em CH e quatro em CD é 

percebido a nível emocional e instrumental. No que se refere ao apoio emocional este é 

testemunhado por dois DOP de cada contexto e caracteriza-se pelo oferta de conforto através 

do estar presente ou telefonemas frequentes dos familiares [O meu filho telefona-me todas as 

noites, a minha nora e os meus irmãos também telefonam muitas vezes. Está outro irmão ali 

numa aldeia que também telefona muito e vem cá muitas vezes me ver. Eles apoiam muito 

(A., CD)]. Por outro lado, um DOP em CH e dois em CD percecionam apoio a nível 

instrumental, através do apoio dos familiares nas atividades diárias nomeadamente na 

alimentação e cuidados de higiene [A minha filha ainda me faz a sopa todos os dia na casa 

dela, uns dias de peixe outros dias de carne, toda passadinha, todas as noites. (A., CD)].  

O apoio fornecido por amigos, vizinhos e conhecidos, reportado por um DOP 

acompanhado em CH e cinco em CD, é notado somente a nível emocional pelas visitas e 

tempo de conversa que partilham com o doente [Gosto tanto da minha família e dos meus 

amigos, que todos me vão a casa me visitar (J., CH)]. 

Todos os DOP acompanhados em CD percecionam o fornecimento de algum tipo de 

apoio pelo profissionais de saúde, no entanto somente três DOP acompanhados em CH 
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testemunham nos seus discursos este apoio. Assim, questiona-se: como é percecionado este 

apoio por estes DOP? Esta questão será respondida no último objetivo, onde será evidenciada 

como é que os DOP compreendem o apoio fornecido pelos profissionais de saúde.  

Analisando a forma como os DOP se posicionam ao diagnóstico de doença oncológica 

paliativa é evidente que independentemente do contexto identificam a dificuldade ou 

obrigatoriedade de a aceitar (Tabela 9). Nove DOP acompanhados em CD e sete em CH 

referem ter de aceitar pela perceção de impotência face à mesma [Aceito, tenho de aceitar. 

Era escusado mas Deus quis assim por isso agora temos de aguentar. (J.B., CD)]. De 

seguida, como atitude mais proeminente, surge nos testemunhos de sete DOP de cada 

contexto dificuldade em aceitar [Não me sai da mente, só quando estou a dormir, é difícil de 

aceitar. (L., CH)]. Por outro lado é evidenciado por três DOP de CH e dois de CD aceitação 

de tudo [Eu aceito tudo que venha. (M.P., CH)]. 

Deverá ser ainda considerado que três DOP em CD reportam uma posição ativa face a 

doença, através da realização de práticas recomendadas pelos profissionais de saúde como 

uma boa alimentação, repouso e orações numa perspetiva de sobrevivência dia após dia, 

denominando-se esta atitude de lutar [Luto por um lado ela luta por outro, no final digo-lhe 

quem venceu. É uma luta muito grande, tanto no repouso, na alimentação, no que os médicos 

mandam, orando a Deus, como das pessoas que me dão apoio, de tudo, de tudo. Tudo é 

pouco para lutar contra. (F., CD); Vejo o mundo mais preso, …, é uma luta, é um querer 

sobreviver. (A., CD)]. 
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Tabela 9 

Posição dos doentes face à doença 

Posição face a doença Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Ter de aceitar 7 9 

Dificuldade em aceitar 7 7 

Aceitação de tudo 3 2 

Lutar 0 3 

 

Dado a singularidade da vivência da doença oncológica em situação paliativa e dos 

conhecimentos que estes têm, são notados distintos significados atribuídos à doença. Nos dois 

contextos, quatro DOP vêm o aparecimento da doença como um acontecimento natural, que 

surge sem que se possa ter um papel ativo para a impedir, fruto da natureza e do ciclo vital e 

que pode surgir a qualquer pessoa [É assim, estas doenças vagueiam pelo mundo… o cancro é 

uma doença que existe desde há muitos anos. (F., CD)]. Por outro lado, dois DOP em CH e 

três em CD reportam que estas surgem por ordem divina, pela vontade de uma força superior, 

ou seja, decorrente da vontade de Deus [Se temos Deus que nos domina, a nossa fé e cristão 

que ma quis dar a mim, não a vai dar a si ou aquele. (A., CD)]. Deverá ser considerado que 

quatro dos DOP em CD apontam também esta doença como um acontecimento negativo, 

pelo desconhecimento sobre a mesma, o sofrimento físico e limitações funcionais que esta 

doença acarreta na sua vida [É chato ter este mal, mas não sei como ele veio. Eu antes andava 

mesmo bem, comia bem, trabalhava bem, fazia a vida de casa bem e agora não sou capaz, 

não tenho pernas. É mau. (M.A.)]. 
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QI4. Como percecionam o papel dos profissionais de saúde os DOP em CH e em CD? 

O apoio dos profissionais de saúde refere-se à perspetiva que os doentes têm sobre os 

cuidados prestados por estes (Tabela 10). Como referido anteriormente, todos os DOP 

acompanhados em CD percecionam a oferta de algum tipo de apoio. Três DOP 

acompanhados em CH sublinham o apoio dos profissionais de saúde, descrevendo que ocorre 

ao nível da supervisão e cuidados físicos. Um DOP em CH perceciona que o apoio decorre 

nos dois domínios. Estes dois domínios são também reportados, cada um, por quatro DOP em 

CD. Entende-se por cuidados físicos todos os encargos delineados à equipa médica e/ou 

enfermeiros dos cuidados de saúde, nomeadamente tratamentos curativos, medir as tensões, 

receitar medicação, entre outros. A supervisão compreende um acompanhamento esporádico 

de monitorização do estado de saúde dos DOP. Exemplo de um testemunho de cuidados 

físicos [Eu gosto que venham. Quando vêm medem a tensão e assim… (L., CD)] e de 

supervisão [Ela (médica) disse-me que me vinha ver como é que eu estava e como é que eu 

me sentia e se fosse preciso alguma medicação ou assim. (L., CD)].  

Os DOP acompanhados em CD reportam ainda a perceção do fornecimento de outros tipo 

de cuidados, nomeadamente quatro verbalizam que os profissionais de saúde se mostram 

disponíveis e atentos [Os profissionais estão sempre em cima do acontecimento e sempre 

prontos a responder. Isso já me foi provado que estão sempre em cima, qualquer coisa eles 

telefonam e se puderem vão logo. (E.F., CD)]. O facto da equipa se deslocar à sua residência é 

apontado como fator de satisfação e conforto, por quatro doentes por não ter de se deslocar 

[É melhor eles virem que não tenho de ir de um lado para o outro. (A.A., CD)]. De todos os 

participantes deverá ser ainda considerado que somente um DOP em CD reporta para a 

perceção de algum tipo de apoio emocional por estes conversarem consigo [Às vezes 

conversam comigo, quando têm um bocadinho de tempo (A., CD)]. Três doentes caracterizam 

os cuidados em mais do que um domínio. 
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Tabela 10 

Perceção dos doentes acerca do tipo de apoio fornecido pelos profissionais de saúde 

Apoio profissionais de saúde Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Cuidados físicos 2 4 

Supervisão 2 4 

Não ter de se deslocar 0 4 

Disponíveis e atentos 0 4 

Conversam 0 1 

 

No que concerne à comunicação com os profissionais de saúde (Tabela 11), denota-se no 

discurso dos DOP, a sua perspetiva perante a informação que dispõem, considerando que esta 

é suficiente ou a necessidade de terem mais informação e esclarecimentos sobre a sua situação 

de doença. Para além disso, fica sublinhado nos testemunhos, a forma como os DOP avaliam 

a forma como foi partilha essa informação. 
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Tabela 11 

Perceção dos doentes sobre a comunicação profissionais de saúde-doente 

Comunicação entre profissionais de saúde 

e doente 

Contexto de acompanhamento 

Hospitalar Domiciliário 

Bem informado/Satisfeito com informação 3 7 

Gostava de ter mais informação 6 5 

Sem informação sobre doença e tratamento 5 4 

Não escondem informação 2 5 

Não compreensão da informação 1 1 

 

Assim, nota-se que sete dos DOP acompanhados em CD e três em CH referem que se 

encontram bem informado/satisfeito com informação pelo seu papel ativo na procura de 

informação e esclarecimentos ou pela partilha desta pelos profissionais de saúde [Estou bem 

informada. Olhe sabe o que digo, estou bem informada e às vezes se me dissessem mais é 

pior… Estou bem informada porque gosto de ler, procuro, falo com outros docentes… A 

doutora é extraordinária e toda a equipa dela, também falam muito e informam-nos de tudo o 

que precisamos. (F.)]. Para além disso, seis dos DOP acompanhados em CH e cinco em CD 

referem gostava de ter mais informação notando desejo por compreender o tipo de doença 

que têm, perspetivas face o tempo de vida, esclarecimentos sobre as possibilidades de 

tratamentos e a realidade da sua situação de doença [Eu gostava de saber mais porque quando 

vou ao Porto só dizem que estou bem… e dizem ainda graças a Deus está vivo. Não dizem 

mais nada, só que estou bem… Já perguntei duas vezes ao médico se é benigno ou maligno, 

mas ele não diz nada, só que vai bem… Já pedi para ser operado e já me disseram que se for 

falo aqui por um tubo… gostava de saber mais sobre a operação (J.B., CD); Desta doença 
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estou perdido. Gostava de saber se posso viver mais algum tempo… (J.C., CH)]. Por outro 

lado, cinco DOP em CH e quatro em CD evidenciam a existência de falta de informação 

esclarecedora, onde consideram se encontrar sem informação sobre a doença e tratamentos 

[Ninguém me informou sobre a doença que tenho. Ninguém me informou, só me dizem que 

estou mal, que estou mal, mas não me dizem a doença que tenho. (M., CH)]. Dois DOP em 

CH e cinco em CD consideram que os profissionais de saúde não escondem informação 

[Estou a par de tudo, não há nada escondido. (A.G., CD)]. Dos testemunhos dos doentes 

parece ainda pertinente ressaltar que devido à linguagem científica utilizada pelos 

profissionais de saúde ou a partilha de informação sem explicação clara do que representa, um 

DOP em cada contexto de acompanhamento aponta a não compreensão da informação [Ele 

disse que tinha duas coisas no estômago, duas úlceras, dois tumores, não sei o quê e um 

tumor nos intestinos, ao certo e ao certo eu não sei o que isso representa (M., CH)]. 

Sete dos DOP em CD abordam nas suas entrevista a forma como foi partilhada a 

informação sobre a doença e tratamentos, nomeadamente dois apontam que foi realizada de 

forma sensível [Foi educado, correto, meigo, sensível. (F.)], outros dois consideram ter sido 

simpática [Ela foi muito simpática e muito boa para tudo. (M.A.)] e outros dois de forma 

sincera [Até acho que a mim não me perdoam. A médica não está ali com coisas, o que é, é. 

(A.]. Para além disso, avaliam gostei como foi transmitida [Gostei porque ela foi 

espetacular, arranjou uma maneira de me explicar e de me comunicar a mim, à minha 

mulher e à minha filha de maneira muito especial… (E.F.)]. Os DOP acompanhados em CH 

não abordam nos seus testemunhos a forma da sua comunicação, sendo, inclusive, relatado 

por dois DOP ter tido conhecimento do novo acompanhamento por carta [Soube da consulta 

através de uma carta. (M.A.)]. 
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No geral, três DOP de cada contexto partilham gostar da equipa pelo apoio que esta lhes 

fornece e boa perceção dos profissionais que os acompanham [Estou muito contente, eles não 

podem fazer mais do que o que fazem. São todos impecáveis... (A., CD)]. 

Relação da vivência emocional com outros domínios do experienciar a doença 

oncológica em situação paliativa 

A vivência emocional assume um lugar primordial no experienciar de um diagnóstico de 

doença oncológica em situação paliativa, dada a relação extraída dos testemunhos dos doentes 

com vários aspetos do processo de morrer, nomeadamente mudanças, sintomas físicos, 

posição e representação da doença, informação sobre a doença e crenças alimentares. 

Para além disso, todas as estratégias de coping referidas pelos DOP, encontram-se associadas 

à vivência emocional de tristeza e sofrimento, dado estas serem utilizadas nos momentos de 

maior dificuldade.  

A vivência emocional negativa é reportada por dois DOP como relacionada com o a 

dificuldade em aceitar o processo de morrer [É difícil, é como lhe digo é uma raiva muito 

forte. Há coisas que se podem falar e explicar, mas isto é muito difícil (E., CD)]. Por outro 

lado, na relativamente à posição na doença um DOP reporta a relação entre ter ou não ter é 

igual e a vivência emocional positiva [Sinto-me tranquilo… É uma coisa que eu tenho, sem 

ter isto nunca me chateei e agora com isto igual… ter isto e não ter nada é igual. (J.B, CD)]. 

Perante o momento de diagnóstico de doença oncológica um DOP reporta a relação entre 

vivência emocional negativa e disseram que era cancro [Chorei só a primeira vez quando 

descobri, de resto nunca mais. Nesse dia quando me disseram que era cancro. (J.A., CD)]. 

Por outro lado o conhecimento que não podia operar encontra-se testemunhado como 

relacionado a vivência emocional positiva por um DOP, dada a perceção do risco da 

realização da cirurgia [Eu acho que após vir o doutor e me dizer que não ia ser operado fiquei 
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mais aliviado… ele sabia que não podia ser operado porque iria ficar na operação. (M.C., 

CH)]. No que reporta ao diagnóstico paliativo, um DOP relaciona vivência emocional 

negativa e gostava de não saber de nada, no sentido de evitar pensamento sobre o seu estado 

de saúde [Eu gostava de não saber, que assim escusava de teimar na minha cabeça. Porque 

eu desde que soube isto, nunca mais fui uma mulher, digamos ter aquela alegria ou rir por 

isso ou aquilo. (M.A., CH)].  

No que concerne à representação do diagnóstico oncológico paliativo, este é visto como 

acontecimento negativo por três DOP [É mal, porque é dores, é sempre agoniada… é dores, 

é muito complicado. Complicado para mim e para quem está a volta de mim. (A., CD)], 

nunca esperava que acontecesse testemunhado por um DOP em CD [Coisa que esperava 

que nunca acontecesse. É tudo é mau, é chato, é não poder fazer nada. E eu não consigo 

estar em casa. Para mim ficar em casa é como me darem um tiro no coração. (J.B., CD)], 

doença desconhecida abordado por um DOP em CH [É mau, tudo isto aconteceu e eu nunca 

tinha ouvido. Tive tios que morreram com 80 e tal anos e o meu pai morrer com 80 e tal anos 

e nunca tinha ouvido. (J., CH)] e desconhecimento da sua origem referido por um DOP [É 

chato ter este mal mas não sei como ele veio. (M.A., CD)] como estando relacionados com a 

vivência emocional negativa. Por outro lado, a representação como um acontecimento 

natural surge descrita por um DOP em CD como relacionada à vivência emocional negativa 

[Esta minha doença é como acontece a muitos, já lá vi muita gente… A doença é mau, é 

complicado, é tudo. É um mau muito complicado. (C., CD)] e por outro DOP em CH com a 

vivência emocional positiva [Vontade de chorar não tenho. Só tenho vontade de chorar 

quando vejo algum mal, por exemplo na televisão… pela minha doença não porque são 

coisas que aparecem. (A., CH)].  

Relativamente às mudanças, as alimentares são apontadas por um DOP estando 

relacionados com a vivência emocional positiva [Às vezes diziam bebe uma pinguinha, às 
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vezes dizem que faz bem outros dizem que faz mal e eu bebia… eu bebia e passado um bocado 

parecia que sentia aqui um fogo e depois eu disse vou deixar de beber… então deixei, agora 

bebo um sumo de laranja ou limão, o que tiver e acho que me sinto mais calma, sei lá. (M.A., 

CH)]. As mudanças funcionais são reportadas por quatro DOP como relacionados à vivência 

emocional negativa [É chato ter este mal… eu antes andava mesmo bem, comia bem, 

trabalhava bem, fazia a vida de casa bem e agora não sou capaz, não tenho pernas. É mau. 

(M.A., CD)]. Um DOP aponta a relação entre as mudanças no eu e a vivência emocional 

positiva [Mudou, o que mudou em mim foi um pouco de calma que eu não tinha calma 

nenhuma. Agora tenho mais calma, vou-me convencendo cada vez mais que foi bom vir para 

esta equipa (E.F., CD)] e outro DOP com a vivência emocional negativa [Mudou a minha 

forma de ser, tornei-me mais agressiva, menos paciente, fiquei menos tolerante… (F., CD)].  
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Tabela 12 

Fatores que se relacionam com a vivência emocional 

 

 

 

Outros domínios da vivência 
da doença oncológica paliativa 

Vivência emocional 

doença oncológica 

Vivência emocional 

diagnóstico oncológico 

paliativo  

Vivência 

emocional 

negativa 

Vivência 

emocional 

positiva 

Vivência 

emocional 

negativa 

Vivência 

emocional 

positiva 

Posição face a doença 

 - Difícil aceitar 

 - Ter ou não ter é igual 

 

 

  

2 

 

 

 

1 

Informação sobre a doença 

 - Gostava de não saber de nada 

 - Conhecimento da doença 

 - Não ser operado 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Representação doença  

 - Acontecimento negativo 

 - Acontecimento natural 

 - Desconhecimento da sua 

origem 

 - Nunca esperava que 

acontecesse 

 - Doença desconhecida 

 

 

  

3 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

Mudanças 

 - Alimentares 

 - Funcionais 

 - No eu 

 

 

  

 

4 

1 

 

1 

 

1 

Discussão 

O presente estudo assumiu como principal objetivo compreender como vivenciam os 

doentes oncológicos a doença em situação paliativa e verificar se existem especificidades face 

o contexto de acompanhamento de CP em CH e CD. 
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Das análises efetuadas aos testemunhos dos DOP surgiram algumas categorias gerais 

consideradas relevantes para a compreensão da vivência de uma doença oncológica em 

situação paliativa, nomeadamente, as mudanças decorrentes do diagnóstico de DOP e a 

vivência emocional no processo de lidar com uma doença oncológica e o experienciar da 

finitude. Foram ainda notadas as estratégias e recursos que os DOP utilizam como 

facilitadores no ajustamento ao viver com uma doença oncológica em situação paliativa, 

como a esperança, crenças, estratégias de coping, suporte social emocional e 

instrumental e a representação da doença. Nestes domínios, não se evidenciam 

especificidades claramente distintas, mediante o contexto de oferta dos cuidados, 

possivelmente por em ambos os contextos os indivíduos se encontrarem nas suas residências. 

Tal ocorre, uma vez que os DOP em CH que integram o estudo são acompanhados em 

consulta externa, residindo assim nas suas casas e dirigindo-se esporadicamente ao hospital. 

Desta forma, ao longo da discussão serão analisados os domínios que evidenciam 

especificidades face o contexto de acompanhamento pela equipa de CP, quando as 

verbalizações dos DOP tenham reportado para essa distinção numa mesma categoria. Um 

destes domínios, onde se denotam especificidades mediante o contexto, diz respeito à 

perceção dos cuidados fornecidos pelos profissionais de saúde. Para além disso, outro 

aspeto importante de análise é a perspetiva sobre a comunicação e partilha de informação 

dos doentes.  

Relativamente à primeira questão de investigação onde se pretendia notar as mudanças 

percebidas pelos DOP nos dois contextos de acompanhamento, foram notadas a ocorrência de 

muitas alterações na dinâmica vivencial dos indivíduos. As mudanças reportadas podem ser 

compreendidas pelas alterações que ocorrem no indivíduo, nomeadamente a nível funcional, 

resultante do diagnóstico da doença que pode ter interferência em vários outros contextos com 

que este se relaciona. Estas conclusões são consistentes com o Modelo Bioecológico de 
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Desenvolvimento de Bronfenbrenner, onde considera o indivíduo de um ponto de vista global 

e integrado em diferentes contextos, onde estes podem estar interligados em que um indivíduo 

pode afetar e ser afetado pelos contextos. Notando-se ainda que a alteração num contexto 

poderá ter implicações nos restantes domínios da vida do indivíduo (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner & Morris, 2006). 

As mudanças funcionais surgiram como as mais notadas nos dois contextos. Estas 

apresentaram-se como fator limitador no dia-a-dia, que cria dependência para com os outros e 

sofrimento pela perceção de incapacidade. Esta visão é também suportada pelos estudos de 

Fonseca, Cruz e Neto (2012) e de Murray, Kendall, Boyd, Worth e Benton (2004) que 

destacam que as mudanças físicas se relacionam com grande sofrimento emocional. Na 

perspetiva de Ferreira (2015) os doentes restringem-se ao ambiente da própria casa, devido às 

implicações e limitações da doença, tendo impacto nas suas relações, nomeadamente sociais, 

por ser um impedimento na sua participação em algumas atividades.  

Relativamente à vivência emocional no momento atual, do processo de fim de vida, 

encontraram-se patentes emoções que potenciam a adaptação à nova realidade, como a 

tranquilidade. No entanto, as emoções negativas foram as mais reportadas, como o choro, 

tristeza, angústia, revolta e ser um encargo para os outros. Estas emoções parecem ser um 

indicador de sofrimento emocional, perante a perceção de finitude e limitações físicas que não 

permitem realizar a sua vida como anteriormente. Esta visão é corroborada pelo estudo de 

Murray et al. (2004) que considera que perante a consciência de diagnóstico de doença 

terminal, os doentes apresentam grande sofrimento que também se relaciona com a perceção 

de dependência de outros e alterações físicas, sociais e práticas. Para além disso, percecionam 

que a doença oncológica assume o controlo da sua vida pelo seu o impacto nos vários 

domínios.  
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As pessoas raramente são passivas no lidar com os seus problemas e adversidades, assim 

recorrem a várias estratégias e utilizam diversos recursos no sentido de lidar com as 

mudanças e vulnerabilidade da nova realidade de doença oncológica em situação paliativa. 

Dada a singularidade de cada DOP e o impacto emocional que a doença tem nos mesmos, 

nota-se que cada um utiliza distintas formas de reagir e se adaptar à mesma (Pinto et al., 

2015). Assim, considerando a terceira questão de investigação, foi notado o recurso à 

esperança, às crenças, a estratégias de coping e ao suporte social formal e informal no sentido 

de se adaptarem e aceitarem a finitude.  

A esperança foi apontada pelos doentes como um recurso que utilizam para lidarem com 

a doença e se adaptarem a esta nova realidade. Esta perspetiva é partilha pelo estudo de 

Benites et al. (2017), que consideram que a esperança fornece aos doentes um sentido ao viver 

com a doença. As diferentes formas de vivenciar a esperança notadas nos testemunhos dos 

DOP nomeadamente na cura, prolongamento da vida, qualidade de vida e morte sem 

sofrimento encontram-se também referenciadas em estudos anteriores de Baalen et al. (2016) 

e Broadhurst e Haarington (2015). No entanto, no presente estudo os doentes reportaram 

ainda esperança de melhoria e que o tratamento estagne a doença. Os doentes parecem 

acreditar que o envolvimento no tratamento, segundo as orientações dos profissionais de 

saúde, possibilitará que a sua doença não progrida. Esta esperança no tratamento é 

considerada nos estudos de Hopman e Rijken (2014) onde os doentes evidenciam fortes 

crenças na eficácia dos tratamentos oncológicos para a sua melhoria.  

A esperança na cura encontrou-se muito presente nos relatos dos doentes, apesar da 

realidade de diagnóstico paliativo. Esta poderá ser explicada como um desejo, no entanto 

consciente que dificilmente será realizável. Na perspetiva de Fonseca et al. (2012), a 

esperança pode funcionar como mecanismo de defesa, onde os doentes negam a gravidade da 

sua doença, de forma a vivenciarem este processo mais ajustadamente, aceitando parcialmente 
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a sua condição de fim de vida. Por outro lado, a presença deste tipo de esperança poderá ser 

explicado pelo facto dos DOP perceberem não ter um conhecimento claro da sua situação de 

doença. Esta visão é partilhada por Alves (2012), quando descreveu que o doente nem sempre 

tem consciência do seu estado de saúde, devido à informação limitada que dispõe. Desta 

forma, a partilha de informação clara do prognóstico e processo de fim de vida permite que o 

doente vivencie esperança ajustada à sua realidade de finitude (Clayton et al., 2008). Na 

perspetiva de Eliott e Olver (2009), a vivência de esperança irrealista, como é a cura, poderá 

levar a consequências negativas no processo de morrer, por não se encontrarem ajustados à 

realidade do mesmo. Este estudo apontou ainda que a esperança pode também ser encarada 

como uma possível afirmação da vida e o seu envolvimento com ela, possibilitando a sua 

projeção no futuro. 

No discurso dos doentes, notou-se ainda a esperança religiosa, nomeadamente a 

expectativa que com a ajuda divina podem ocorrer melhorias no seu estado de saúde ou 

alcançar a cura. Esta ideia confluí com outras conceções, que defendem que os doentes em 

situação paliativa, devido a esta esperança, numa figura divina como fator que os ajudará a 

superar a doença, também acreditam que os seus tratamentos são curativos e não paliativos 

(Fonseca et al., 2012). 

No centro deste esforço adaptativo encontram-se também as crenças que os doentes 

nutrem e os seus comportamentos que influenciam na escolha destas estratégias. No presente 

estudo foram testemunhadas, principalmente por DOP acompanhados em CD, fortes crenças 

religiosas. Estas parecem potenciar a adaptação no processo de doença e tratamentos perante a 

crença de que Deus, como ser supremo capaz de mudar a sua situação. Na literatura, as 

crenças religiosas são consideradas como mecanismos de coping, dado promoverem conforto 

e tranquilidade aos pacientes que lidam com a morte, por considerarem que a sua vida 
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encontra-se entregue a forças superiores (Balduino, Liberato, Torres, Torres, & Mendes, 

2011). 

Foi notado nos testemunhos dos DOP o recurso principalmente ao coping focado na 

emoção através do testemunho do isolamento, distração e apoio social. Estas conclusões são 

apoiadas pelo estudo de Aarts et al. (2015) que apurou que os DOP com idade mais avançada 

tendem a apresentar mais mecanismos de coping de evitação. Os mesmos autores salientaram 

também que estas estratégias se encontram associadas a sintomas de depressão.  

Numa perspetiva diferente, foram notadas estratégias focadas no problema no sentido de 

aceitação da sua doença e finitude, adotando uma postura de viver e se focar no presente. Na 

literatura, estas estratégias de aceitação apresentam-se como estando associadas a menor 

sofrimento emocional (Laarhoven et al., 2011). Assim, enfatiza-se que a compreensão do tipo 

de estratégias de coping utilizada pelos DOP pelos profissionais de saúde denota grande 

pertinência dada a sua relação com o sofrimento emocional. Neste sentido, os profissionais de 

saúde podem fornecer serviços de apoio direcionados às necessidades dos doentes e 

compreender as estratégias que facilitam sua a adaptação à doença (Nipp et al., 2016). 

Os resultados apontaram ainda para o recurso à religião como estratégia dos DOP para 

lidarem e se ajustarem à doença em situação paliativa, procurando força numa figura de 

superioridade através das suas preces e da fé. Diversos estudos recentes apresentaram 

resultados no mesmo sentido, salientando a importância na fé no auxílio dos doentes sem 

possibilidade de cura na aquisição de forças que lhe permitem aceitar e enfrentar a doença, 

bem como atribuir um significado e propósito à sua vida (Benites et al., 2017; Evangelista et 

al., 2016; Freire, Vasconcelos, & Silva, 2017; Pinto et al., 2015). Noutra perspetiva, estudos 

concluíram que a religião pode proporcionar maior tranquilidade pelo sentimento de relação 

com um ser superior protetor (Rokach et al., 2013). A utilização desta estratégia é apontada 

como benéfica no bem-estar do doente, dado permitir se adaptar à nova situação e lidar com a 
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angústia (Bovero, Leombruni, Miniotti, Rocca, & Torta, 2015). Neste sentido, os profissionais 

de saúde devem estar atentos a sinais de angústia espiritual, a fim de fornecer assistência 

espiritual, dado o seu importante papel na adaptação à finitude e na qualidade de vida 

(Evangelista et al., 2016; Pinto et al., 2015). 

No que concerne aos recursos externos encontrou-se destacado nos testemunhos dos 

DOP, a oferta de apoio pelos familiares a nível emocional e instrumental. Esta perceção 

parece associar-se ao facto de serem estes os cuidadores principais dos DOP, uma vez que os 

cuidados são fornecidos nas suas residências, em ambos os contextos de acompanhamento. 

Estas conclusões são suportadas pela literatura, que salienta serem os familiares os primeiros 

a serem solicitado a assumir as responsabilidades dos cuidados (Papastavrou, Charalambous, 

& Tsangari, 2012). Sendo desta forma, responsabilidade destes atender às necessidades do 

doente, nomeadamente nas tarefas do dia-a-dia que doente não consegue fazer 

autonomamente e a oferta de apoio emocional (Queiroz et al., 2013). 

O apoio emocional fornecido pelos familiares, amigos e vizinhos foi apontando como um 

fator importante para que os doentes se sintam mais confortáveis na sua vivência com a 

doença oncológica em situação paliativa. Na mesma perspetiva dos resultados do presente 

estudo, Richardson et al. (2015) expuseram que o facto de o doente percecionar ter companhia 

e conversarem, permite que se sinta mais integrado socialmente, motivando-os na luta de 

viver com a doença paliativa. Assim, o suporte familiar e dos amigos na compreensão, 

empatia, estar presente e pelo facto de permitir a expressão dos seus sentimentos permite um 

melhor ajustamento emocional do DOP à doença (Richardson et al.). 

Relativamente à forma como os DOP se posicionam face o diagnóstico de doença 

oncológica paliativa, compreende-se que independentemente do contexto de 

acompanhamento, identificam a dificuldade ou obrigatoriedade de a aceitar. Esta poderá ser 

compreendida pelo facto dos DOP percecionarem não poder fazer nada para alterar da sua 
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realidade de finitude. Na mesma linha de pensamento, Yanez et al. (2009) concluíram que a 

aceitação poderá decorrer pela consciencialização da irreversibilidade da doença e impotência 

face a mesma. O facto dos DOP considerarem que a doença resulta da vontade de Deus, 

evidenciam as suas crenças religiosas numa força superior e a perceção da sua impotência na 

alteração da mesma, levando desta forma à aceitação da vontade de um ser sagrado superior. 

Estes resultados confluem com a perspetiva de Yanez et al., que na atribuição da doença a um 

ser superior encontra-se subjacente a obrigatoriedade de aceitação da mesma. Dados também 

suportados por outros estudos realizados com doentes oncológicos em situação paliativa 

(Edwards, Pang, Shiu, & Chan, 2010). Em complementaridade do referido, na perspetiva de 

Fonseca et al. (2012) a representação da doença, relaciona-se com uma multiplicidade de 

fatores, nomeadamente a forma como o doente lidou com situações críticas anteriores, a sua 

personalidade e a compreensão e conhecimentos que tem sobre a sua doença e os tratamentos.  

A análise dos resultados demonstrou ainda que os DOP atribuem o aparecimento da 

doença num sentido do curso natural da vida e do envelhecimento ou como um acontecimento 

negativo, percebido pelas limitações e sofrimento que provoca. No estudo de Hopman e 

Rijken (2014) realizado com doentes oncológicos, concluíram que somente doentes com 

melanomas não percecionam o cancro como negativo e com interferência nas suas vidas. 

Por fim, os resultados alcançados em resposta à última QI apontaram para a existência de 

especificidades mediante o contexto de prestação de cuidados, no que reporta à perceção da 

equipa de profissionais de saúde. Assim, os DOP acompanhados em CD, para além de 

referirem os cuidados físicos e de supervisão descritos pelos doentes acompanhados em CH, 

percecionaram a oferta de outros tipos de cuidados. As diferenças notadas no apoio fornecido 

pelos profissionais de saúde poderá ser compreendido pelo facto das equipas domiciliárias 

fornecerem um apoio contínuo de 24h diárias todos os dias da semana. O estudo de Groh et 

al. (2013) aponta que a perceção desta disponibilidade dos profissionais de saúde poderá levar 
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a uma melhor perceção dos cuidados e maior satisfação com os mesmos. Fonseca et al. (2012) 

defendem que o apoio dos profissionais de saúde é considerado de grande relevância na 

vivência do processo de doença. O mesmo estudo aponta que os doentes valorizam o apoio 

psicossocial, informação sobre a situação clínica e cuidados de excelência. Nesta linha de 

pensamento, os resultados do presente estudo denotam que a oferta não vai em direção das 

preferências dos DOP, dado estes cuidados se situarem principalmente a nível físico e 

havendo poucos testemunhos que abordem a oferta de apoio emocional.  

No que concerne à forma como é compreendida a comunicação com os profissionais de 

saúde, foi notado que os DOP em CD, são os que mais percecionaram estar bem informados 

ou satisfeitos com a informação que recebiam. No entanto, em ambos os contextos, denotam-

se narrativas sobre a perceção dos DOP que os profissionais de saúde não informam e 

esclarecem sobre os tratamentos da doença. Assim, parece notar-se que as decisões, de direito 

do doente, sobre os seus tratamentos não parecem ser solicitadas ao mesmo, uma vez que 

estes percecionam não ter consciência do tipo de tratamento e objetivo do mesmo. A este 

respeito, os profissionais de saúde devem considerar, que a comunicação eficaz com os 

doentes é um direito, um fator de respeito pela autonomia do doente e fornece a possibilidade 

de tomada de decisão informada sobre os tratamentos (Feuz, 2012). 

No seguimento dos testemunhos dos DOP, foi ainda evidenciada a não compreensão da 

informação, em função da linguagem utilizada pelos médicos. Este aspeto foi considerado 

noutros estudos como um obstáculo à boa comunicação (Araújo & Leitão, 2012). Para além 

disso, em ambos os contextos pareceu haver a necessidade de maior informação e 

esclarecimentos sobre a doença, no sentido de compreender o seu estado de saúde e ajustar as 

suas perspetivas futuras. Este fato foi apontado noutros estudos, que salientaram a pertinência 

de partilha de esclarecimentos acerca da doença, sintomas esperados e possíveis mudanças, no 

sentido de proporcionar uma maior compreensão do doente acerca do seu estado atual (El-
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Jawari et al., 2014; Umezawa, Fujimore, Matsushima, Kinoshita, & Uchitomi, 2015; Silva, 

2016). Em complementaridade do referido, outro estudo aponta que os doentes tendem a 

preferir explicações sobre o seu estado de doença, sintomas físicos que podem ocorrer no 

futuro, discutir planos futuros de tratamento e explicar métodos para controlar sintomas como 

a dor, parecendo preferir uma comunicação realista sobre o seu futuro (Umezawa et al.).  

No entanto, esta partilha de informação deverá ir ao encontro daquilo que o doente quer 

efetivamente saber, dado os testemunhos de alguns DOP reportarem para a perceção de 

nutrirem informação suficiente e que mais poderia não ser benéfico. Esta perspetiva é 

partilhada por outros autores que consideram que a informação fornecida pelos profissionais 

de saúde deve atender à vontade do doente, considerando que uns tem a necessidade de obter 

mais informação e outros pretendem não ter esses esclarecimentos (Matcham et al., 2014).  

Sobre a comunicação do diagnóstico paliativo, os DOP em CD consideraram ter sido de 

forma sensível, simpática, sincera e gostei como transmitiram. A importância de uma boa 

comunicação nos CP foi notada pelos próprios profissionais de saúde e encontra-se referida 

no estudo de Evangelista et al. (2016), onde a consideram preponderante na minimização de 

sentimentos e emoções dolorosas, relacionadas com a finitude. Denotaram-se testemunhos 

dos DOP em CH indicaram que tiveram conhecimento acerca dos novos procedimentos 

médicos a adotar por carta. A literatura refere que os profissionais de saúde, apesar de 

valorizarem a comunicação de finitude, consideram não ter conhecimento de como partilhar 

esta informação, sentido dificuldade na transmissão da mesma (Araújo & Silva, 2012). A 

forma como a comunicação é realizada influencia a forma do doente lidar com a doença. 

Assim sendo, na partilha de informação os profissionais de saúde devem mostrar 

disponibilidade, fornecer todos os esclarecimentos, ouvir o sofrimento do doente e garantir 

um apoio contínuo (Araújo & Leitão, 2012). 



 

 

58 

Ao longo de toda a análise dos resultados e dos testemunhos, denotou-se que a vivência 

emocional se encontrava no centro da experiência de viver a finitude, pela sua relação com 

vários domínios da vida do doente. O impacto da vivência emocional negativa no 

funcionamento total do indivíduo, nomeadamente funcional, cognitivo, social, global e 

qualidade de vida é reportado noutros estudos (Diaz-Frutos, Baca-Garcia, García-Foncillas, & 

López-Castroman, 2016). Na conceptualização dos CP pela fundadora deste movimento 

Saunders (2006), já se encontrava inerente ao conceito de CP estas múltiplas perdas ou dores 

que integravam a dor total. Ela considerava o sofrimento físico gerador de sofrimento 

psicológico, que por sua vez acentuavam os sintomas físicos de dor. 

A não perceção de especificidades face o contexto de acompanhamento, pressupõe-se que 

ocorra, dado que a forma como os doentes vivenciam a finitude poderá estar mais associada 

com fatores culturais, no diagnóstico doença avançada, na proximidade da morte e nos 

aspetos subjetivos do indivíduo do que do contexto onde são fornecidos os cuidados (Götze, 

Brähler, Gansera, Polze, & Köhler, 2014).  

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

Concluímos, realçando que a exploração do fenómeno do morrer na perspetiva individual 

e subjetiva dos doentes oncológicos em situação paliativa, permitiu verificar aspetos comuns 

a todos os doentes, independentemente do contexto em que receberam apoio dos profissionais 

de saúde. Dado a evidência de vários fatores vivenciais com interferência no ajustamento e 

aceitação da doença oncológica em situação paliativa, deverá ser considerada uma 

intervenção multidimensional pelos profissionais de saúde. No mesmo sentido do exposto, 

torna-se necessário atender às necessidades nos diferentes domínios da vida do doente, 

nomeadamente físico, psicológico, social e espiritual (Hearn & Higginson, 1998) a fim de 

possibilitar uma morte digna e com conforto (Alves, Jardim, & Freitas, 2012). Dado o 
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sofrimento experienciado e todas as perdas evidentes, foi notada a necessidade de minorar as 

experiências subjetivas de sofrimento, no sentido de controlar, monitorizar e aliviar os 

sintomas, promovendo o conforto, autonomia e funcionalidade ao doente dentro das suas 

capacidades (Alves et al., 2012). 

A multiplicidade das mudanças decorrentes do diagnóstico de doença oncológica em 

situação paliativa, presentes no presente estudo, permite conhecer os fatores em que devem 

incidir a intervenção multidisciplinar, no sentido desta atender às necessidades dos doentes. E 

assim, permitir a minimização dos sofrimentos inerentes ao vivenciar com esta doença 

(Associação Portuguesa Cuidados Paliativos, 2017). Dado o impacto ao nível das limitações 

físicas, mas também alterações do foro psicológico e social, os resultados enfatizaram a 

importância de uma avaliação multidimensional na intervenção com o doente indicado nas 

dimensões conceptuais (OMS, 2002) e em estudos com DOP (Henoch, Bergnan, Gustafsson, 

Gaston-Johansson, & Danielson, 2007). 

No que concerne à intervenção a nível emocional, esta deverá considerar que experienciar 

sentimentos negativos neste processo poderá ser normativo. Por outro lado, quando notados 

sentimentos não adaptativos perece benéfico para estes uma intervenção baseada na 

prevenção e posteriormente, na adaptação à situação atual. Assim sendo, dadas as mudanças 

constantes ao longo do processo de morrer é pertinente o acompanhamento e intervenção 

psicológica no seu decorrer, desde o diagnóstico até ao final da vida (Martinho, Pilha, & 

Sapeta, 2015). Tal, vem reforçar a importância da inclusão do psicólogo nas equipas 

multidisciplinares, dado o seu papel no alívio do sofrimento emocional e no ajustamento do 

doente à condição de finitude, como um processo natural do ciclo vital, para que possa vivê-la 

com a maior qualidade e dignidade possível (Martinho, Pilha, & Sapeta, 2015). 

Os resultados do presente estudo reforçam ainda a necessidade de reconhecer as 

necessidades espirituais dos DOP através da integração de padres/capelões, a fim de 
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promover uma morte digna e serena (Evangelista et al., 2016; Vallurupalli et al., 2012). No 

estudo de Pinto et al. (2015) consideraram que a dimensão espiritual é a base da humanização 

e principio norteador da ética do cuidar.  

Os resultados do presente estudo, que reportam para a necessidade de informação ou a 

não compreensão da mesma, reforça a necessidade dos profissionais de saúde refletirem que o 

recurso a uma comunicação clara e adequada possibilita maior probabilidade de interpretar 

informações eficazmente, minimizar a ansiedade e aflição, promover conforto e eliminar 

possíveis dúvidas (Andrade, Costa, Costa, Santos, & Brito, 2017). Estas conclusões, 

referentes à comunicação dos profissionais de saúde, reforçaram a ideia de necessidade de 

implementação de programas de treino de habilidades comunicacionais perante a transição 

para tratamento paliativo fornecida aos profissionais de saúde. Vários estudos tem mostrado 

os benefícios na comunicação, com o desenvolvido de programas de treino de comunicação 

de más notícias para doentes oncológicos em situação paliativa (Back et al., 2007; Fujimori et 

al., 2014) e várias revisões de literatura têm estruturado orientações para a comunicação 

eficaz com doentes oncológicos (Vitorino, Nisenbaum, Gibello, Bastos, & Andreoli, 2007; 

Pereira, Fortes, & Mendes, 2013). No entanto, fica patente que uma boa comunicação 

identifica as necessidades do doente no sentido de discutirem em parceria formas de 

promover a sua saúde, conforto e interesses, reduzindo a ansiedade e a angústia (Araújo & 

Leitão, 2012). 

É importante salientar que este estudo não pode ser analisado como uma verdade 

generalizada para os DOP, dado que a vivência do morrer se centra naquilo que os doentes 

percebem e reportam sobre a sua experiência.  

Ao longo da realização do estudo foram notadas algumas limitações, nomeadamente, o 

facto deste estudo ter sido inspirado nos princípios da Grounded Theory, assumimos como 

limitação o não cumprimento de um dos seus requisitos para alcançar a saturação teórica. 
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Outra limitação é a não concretização da integração de doentes em contexto de internamento, 

dado o seu potencial de análise de especificidades face os dois contextos analisados. O estudo 

ser transversal é também uma limitação, uma vez que, o facto dos dados terem sido somente 

recolhidos num único momento não permite fornecer informações sobre a existência de 

necessidades distintas ao longo do processo de doença e de morrer. Face o exposto, parece 

pertinente a realização de investigações futuras que integrem doentes com diagnóstico 

paliativo acompanhados em contexto de internamento, uma vez que o presente estudo foi 

realizado em contexto de consulta externa, onde recebem os cuidados em casa. Assim, seria 

oportuno, no sentido de procurar especificidades nesse grupo, distintas ou semelhantes aos 

dois estudados no presente estudo, uma vez que os cuidados principais seriam prestados pelos 

profissionais de saúde e não pelos familiares. Para além do referido, dada a população 

envelhecida no presente estudo, principalmente em CH, a realização do estudo numa 

população mais jovem seria pertinente no sentido de analisar a existência de outras 

dimensões, como maior proatividade, atividades laborais e filhos dependentes que podem 

alterar a vivência emocional. A realização de um estudo longitudinal permitiria ainda analisar 

as mudanças ao longo da vivência de morrer, e direcionar a intervenção mediante as 

necessidades de cada fase da doença.  
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Resumo 

Assumir o papel de cuidador de um familiar com doença oncológica em situação paliativa 

pressupõe um reajustamento da dinâmica vivencial do cuidador face às necessidades do familiar 

doente. Assim, como objetivo principal pretende-se aprofundar a compreensão do papel do 

cuidador, como este é vivido pelos familiares de doentes oncológicos em situação paliativa e 

aprofundar especificidades relacionadas com o contexto, hospitalar ou domiciliário, de 

acompanhamento da equipa de cuidados paliativos. Para responder a este objetivo, 

privilegiamos a metodologia qualitativa e considerou-se a entrevista como método de recolha 

de dados. Neste sentido, contruiu-se um guião semiestruturado, que orientou as entrevistas 

realizadas a 20 cuidadores familiares, 10 com assistência de cuidados paliativos em contexto 

hospitalar e 10 em contexto domiciliar. A análise dos dados foi orientada pelos princípios da 

Grounded Theory, com o recurso ao Software Nvivo11. Como principais resultados reportam-

se as mudanças percecionadas pelos cuidadores familiares em vários domínios da sua vida. Este 

processo de cuidados carateriza-se ainda pela vivência emocional negativa, positiva e 

ambivalente. Nas estratégias e recursos mais utilizadas para lidar e se adaptar ao papel de 

cuidador reportam estratégias de coping religioso e de apoio, identificam o suporte social 

familiar e dos profissionais de saúde. Os cuidadores percecionam ainda a necessidade de apoio 

a nível instrumental, nos cuidados diários. Concluímos, que a variabilidade dos resultados 

contribui para a perceção do que pressupõe os cuidados de um doente oncológico em situação 

paliativa, apresentando implicações no tipo de suporte e orientações que devem ser 

consideradas no ajustamento das práticas dos profissionais de saúde neste âmbito.  

Palavras-chave: cuidadores familiares, processo de cuidar, contexto hospitalar, contexto 

domiciliário, doença oncológica paliativa 
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Abstract 

Assuming the caregiver role of a family member with palliative oncologic disease means a 

readjustment of the caregiver's living dynamics to the needs of the sick family member. The 

main objective of this study was to deepen the understanding of the role of the caregiver, as it 

is experienced by family caregivers of palliative cancer patients and to verify if specifics occur 

through the accompanying context of the palliative care team, namely hospital or home care. In 

order to respond to this objective, we favored the qualitative methodology and considered the 

interview as a method of data collection. In this sense, a semi-structured script was developed, 

later applied to 20 family caregivers, 10 with palliative care assistance in a hospital context and 

10 in a home context. The data analysis was guided by the principles of Grounded Theory and 

the use of Nvivo11 Software. As the main results we’ve the changes perceived by family 

caregivers in various domains of their lives. This process of care is also characterized by 

negative, positive and ambivalent emotional experience. In the strategies and resources most 

used to deal with and adapt to the care, they report coping strategies such as religious and social 

support by family and health professionals. Caregivers also perceive the need for instrumental 

support in daily care. We conclude that the variability of the results contributes to the perception 

of what means to care of a cancer patient in the palliative phase, presenting implications in the 

type of support and guidelines that should be considered in the adjustment of the practices of 

health professionals. 

Keywords: Family caregivers, caring process, hospital context, home context, palliative 

oncological disease 

 

 

 

 



 

 

78 

Familiares cuidadores e doença oncológica em situação paliativa 

A doença oncológica pressupõe necessidades e problemas substanciais e variáveis para os 

doentes e os seus cuidadores informais, nomeadamente os familiares, dado serem os primeiros 

abordados para assumir esse papel (Papastavrou, Charalambous, & Tsangari, 2012). Neste 

sentido, os familiares passam a ser parte integrante nos cuidados ao doente com diagnóstico 

oncológico em situação paliativa (Given, Given, & Kozachik, 2001). Para além disso, são 

ainda considerados como companheiros essenciais na prestação de cuidados de saúde e a 

principal fonte de apoio dos doentes com cancro em situação paliativa (Bevans & Sternberg, 

2012; Girgis, Lambert, Johnson, Waller, & Currow, 2013). 

Ao olhar para o papel dos cuidadores familiares (CF), deve-se considerar os cuidados ao 

seu ente querido, mas também analisar o impacto que esses podem assumir na saúde e vida 

dos cuidadores (Kent et al., 2016). Numa perspetiva quantitativa, a complexidade no cuidar 

poderá ser considerada pela relação direta à quantidade de tarefas necessárias mediante o 

estado de saúde do doente (Given et al., 2001). Numa conceção distinta, os cuidadores de 

doentes oncológicos em situação paliativa (DOP) reconhecem que cuidar vai para além do 

fornecimento dos cuidados, incluindo a prestação de apoio e de esperança ao longo de todo o 

processo de doença (Kent et al.). 

Na aceitação deste novo papel encontram-se implícitas algumas motivações, tais como 

sentimentos de gratidão pelos cuidados recebidos anteriormente pela pessoa doente, expressão 

de humanidade e compaixão pelo entre querido e o seu reconhecimento (Reigada, Pais-

Ribeiro, Novellas, & Pereira, 2014). Por outro lado, os cuidadores acreditam ter uma 

obrigação moral em cuidar do doente, considerando algo natural e parte das suas 

responsabilidades. Estes podem ainda percecionar ter ganhos no cuidar, como sentirem-se 

satisfeitos consigo, resinificação da vida, mudanças de personalidade, domínio de atividades 

enquanto cuidador e proximidade com o doente (Leow & Chan, 2016).  
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Especificidades do cuidar em fim de vida pelos familiares do doente oncológico em 

situação paliativa  

A nova realidade de cuidar preconiza o domínio de algumas tarefas, tais como aprender 

sobre a doença, administração de medicamentos, acompanhamento a consultas médicas, 

cuidados físicos e a responsabilização por tarefas domésticas (Bouchal, Rallison, Moules, & 

Sinclair, 2015; Clukey, 2008). Cuidar pressupõe ainda proporcionar conforto, estar presente, 

mudanças nos papéis familiares, apoio emocional ao doente e a outros (Clukey, 2008), 

higiene, alimentação, oferta de cuidados relativos ao tratamento (Bevans & Sternberg, 2012), 

assistência na mobilidade do doente, suporte emocional, apoio na gestão emocional, 

monitorização dos sintomas e partilha de informação com outros familiares (Sternberg, 

Ruland, & Miaskowski, 2010).  

 Dadas as tarefas inerentes ao cuidar, este processo pode ser considerado como dinâmico 

e complexo, em que os cuidadores assumem novas responsabilidades e envolvem-se em 

novas habilidades (e.g. cuidados físicos) (Clukey, 2008; Ussher, Wong, & Perz, 2011). 

Podem surgir assim preocupações na gestão das mudanças notadas pelo doente e nas suas 

habilidades para os cuidados e outras responsabilidades (Given et al., 2001). 

Tendo em conta o supracitado, deverá ser considerado que podem ocorrer mudanças no 

cuidador ao nível do seu bem-estar psicológico, físico, financeiras (Northouse, Williams, 

Given, & MswCorkle, 2012), comportamentais e na rotina diária (Bevans & Sternberg, 2012), 

sociais e atividades de lazer (Mosher et al., 2013; Sternberg et al., 2010), menor liberdade e 

independência (Sternberg et al.), menor disponibilidade para os outros, mudanças na relação 

com o doente (e.g. sexualidade e intimidade), perceção de mudanças no doente (e.g. 

personalidade e humor) e maior proximidade com o doente ao longo do processo de doença 

(Ussher et al., 2011). O cuidador de DOP poderá também mudar a sua forma de percecionar a 
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vida. Assim, torna-se notório que cuidar provoca mudanças na vida dos familiares cuidadores 

(Paiva, Carvalho, Lucchetti, Barroso, & Paiva, 2015). 

Um estudo com cuidadores de DOP, levado a cabo por Mazanec, Daly, Douglas e Lipson 

(2011), refere que apesar da maioria destes manterem a sua atividade laboral, alguns 

apresentam perda de produtividade, encontrando-se esta também relacionada com a 

ansiedade, depressão, saúde física, problemas financeiros, perceção de sobrecarga e tempo 

despendido para cuidar. Uma revisão de literatura concluiu que para além do impacto no bem 

estar físico e psicológico, o cuidar provoca alterações nas relações sociais e pessoais (Girgis et 

al., 2013).  

No que se reporta a alterações emocionais, outro estudo com cuidadores de DOP em 

contexto domiciliário (CD), nota que estes experienciam uma série de sintomas como 

frustração, alterações de humor, episódios de choro frequentes, culpa, tristeza, preocupação na 

segurança e bem estar dos doentes (Leow & Chan, 2016). Em complementaridade, um 

terceiro estudo aponta alterações no padrão de sono, dificuldades financeiras, menor tempo 

para si e angústia face a deterioração do doente (Harding et al., 2012). Os cuidadores em 

domicílio consideram que devem partilhar o máximo de tempo com o doente dado o seu 

tempo limitado de vida, sentindo-se culpados por esse tempo não ser superior (Leow & Chan, 

2016). 

Ao nível da saúde, um estudo com cuidadores de DOP revelou que estes relatam 

perturbações no padrão de sono pela necessidade de acordar a meio da noite para cuidar do 

doente (Lee, Yiin, Lu, & Chao, 2015). Uma revisão de literatura reporta que os cuidadores 

apresentam como principais alterações físicas perda de apetite, perda de peso, dores, 

alterações no padrão de sono, fadiga e perda de energia (Sternberg et al., 2010). As alterações 

no padrão de sono são também apontados em estudos com cuidadores de doentes 

acompanhados pela equipa em contexto hospitalar (CH) (Carney et al., 2011). 



 

 

81 

Os cuidadores de doentes oncológicos em fase avançada, comparativamente a um grupo 

de controlo, apresentam pior qualidade de vida e relatam mais problemas de saúde mental, 

onde quase todos relatam sofrimento psicossocial. Estes apresentam ainda, sofrimento 

relativamente significativo e sintomas de ansiedade, depressão e angústia. Os cuidadores 

apontam a tristeza, exaustão, problemas de sono e ansiedade como as principais causas da sua 

angústia (Ullrich et al., 2017).  

O sofrimento psicológico, a perceção de sobrecarga e as mudanças na saúde física 

parecem estar relacionados com os recursos que os cuidadores apresentam, nomeadamente 

coping, recursos sociais e materiais (Ryn et al., 2011). Assim, face o sofrimento causado pelo 

ato de cuidar e pelo processo de doença em situação paliativa de um familiar, os cuidadores 

poderão utilizar distintivas estratégias de coping. Estas podem ser consideradas como meios 

que estes utilizam para gerir uma situação stressora, nomeadamente atividades de distração, 

internalização do sofrimento físico e psicológico, explorar aspetos positivos dos cuidados e 

evitar pensamentos negativos (Epiphaniou et al., 2012). 

As estratégias de coping encontram-se divididas em categorias, nomeadamente o coping 

focado no problema, concentrado para a mobilização de esforços no sentido de resolução do 

problema e o coping focado na emoção, referente a estratégias utilizadas no sentido de 

minimizar ou anular os sentimentos negativos (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989; Lazarus 

& Folkman, 1987). 

O estudo de Perez-Ordóñez, Frías-Osuna, Romero-Rodríguez e Del-Pino-Casado (2016), 

com cuidadores de doentes terminais dependentes em contexto ambulatório, evidenciou que a 

utilização de estratégias de coping focado no problema possibilita a diminuição do sofrimento 

psicológico, nomeadamente da ansiedade. O mesmo estudo aponta ainda, que evitar ou negar 

o problema parece não proporcionar bem estar emocional aos cuidadores ou facilitar a tarefa 

de cuidar. Outro estudo considera que os cuidadores de doentes oncológicos utilizam 
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tendencialmente coping focado na emoção, nomeadamente a negação, estando este 

relacionada com maior perceção de sobrecarga e sintomas de depressão (Papastavrou et al., 

2012). Por sua vez, Mosher, Ott, Hanna, Jalal e Champion (2014) salientam que os cuidadores 

de doentes com cancro do pulmão em fase avançada utilizam como estratégias para lidarem 

com a situação de doença manter a rotina, procura de apoio em familiares e amigos, uso de 

medicação, medicina alternativa, estratégias cognitivas (otimismo, evitar pensamentos da 

doença) e coping focado na religião. No estudo de Leow e Chan (2016), as estratégias de 

coping utilizadas pelos cuidadores surgem como solicitação de apoio a familiares, amigos e 

profissionais de saúde, distração (e.g. ver televisão, ouvir música, fazer alguma atividade) ou 

aprenderam a encontrar um equilíbrio. 

O coping focado na religião é considerado como uma estratégia utilizada para lidar com 

stressores da vida através do sagrado e aspetos vivenciais associados ao divino ou figuras 

divinas (Pargament, 1997). Estudo recente com cuidadores de DOP denota que estes 

consideram a religião como uma estratégia de coping perante o sofrimento inerente na oferta 

dos cuidados (Paiva et al., 2015). A procura de conforto emocional através de Deus ou um ser 

com poder superior, é também notado como proporcionador de paz e força para manter os 

cuidados (Leow & Chan, 2016). 

A utilização de coping religioso, na perspetiva de Paiva et al. (2015), encontra-se 

relacionado ao menor sofrimento psicológico, nomeadamente ansiedade e depressão e como 

potencializador das capacidade dos cuidadores lidarem com as advertências dos cuidados.  

É importante distinguir coping de apoio e apoio social, em que no primeiro o indivíduo 

solícita determinado apoio e o segundo referente à predisposição das pessoas para participar 

numa troca de apoio. O apoio social é também considerado como um fator que permite às 

pessoas se ajustarem a uma situação nova, que poderá desencadear stresse (Sjolander & 

Ahlstrom, 2012). 



 

 

83 

O apoio fornecido pelos familiares e amigos é apontado como importante na gestão do 

papel de cuidador em CD (Epiphaniou et al., 2012). O apoio formal dos profissionais de saúde 

e informal dos familiares e amigos pode ajudar os cuidadores na sua tarefa de cuidar, 

expandindo as suas capacidades (Given et al., 2001). Para além do apoio dos familiares, a 

perceção de apoio dos vizinhos e amigos é também apontado como um fator de alívio 

emocional e facilitador no lidar com os encargos associados ao cuidar (Sjolander & Ahlstrom, 

2012). O suporte dos amigos é apontado como relevante neste processo, dado que a partilha 

de sentimentos e experiências permite aos cuidadores não sentirem estar sozinhos e 

melhorarem os seus resultados como cuidadores (Leow & Chan, 2016). 

Perspetiva dos familiares sobre os profissionais de saúde em contexto hospitalar e 

domiciliário  

Na prestação de cuidados pelos familiares em CD é responsabilidade dos profissionais de 

saúde informar, explicar, ensinar, orientar e esclarecer sintomas que podem surgir e como 

lidar com os cuidados (Given et al., 2001). Os mesmos autores consideram que a partilha de 

informação e esclarecimentos com os cuidadores denota particular interesse dado que a 

dificuldade na realização de uma tarefa poderá levar ao desencadeamento de ansiedade e 

frustração se não tiverem informação suficiente para lidarem com a problemática. Os 

cuidadores denotam preferência pela partilha de informação esclarecedora que permita 

compreensão da situação e uma preparação para o futuro, ressaltando que esta partilha deveria 

ser realizada empaticamente (Richardson, Morton, & Broadbent, 2015).  

Em CD poderão ser também notadas maiores responsabilidades a cargo do cuidador, 

sendo por isso necessário que se fortaleça a abrangência das relações de apoio, a fim de 

facilitar a adaptação dos familiares aos cuidados (Oliveira, Quintana, Budó, & Simon, 2013). 

Estudo considera a existência de necessidade de fornecimento de apoio emocional e de 
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informação sobre terapias alternativas, prognóstico do doente, tratamento e efeitos 

secundários deste, partilhadas pelos cuidadores domiciliários (Harding et al., 2012; 

Sklenarova et al., 2015).  

A possibilidade do cuidador familiar participar nos cuidados e estar presente para os 

pacientes oferece a sensação de controlo, podendo os preparar para a morte iminente. Isto 

poderá estar relacionado ao facto de sentirem terem feito todo o possível no processo de 

cuidar do paciente durante o seu adoecer até à morte (Rini & Loriz, 2007). No entanto, a 

submissão dos doentes nos hospitais leva à sensação de alívio pelos cuidadores, pela 

diminuição de sobrecarga e perceção que neste contexto, fornecem os cuidados físicos com 

maior competência, de acordo com as necessidades do doente (Robinson, Gott, Gardiner, & 

Ingleton, 2015).  

Por outro lado, os cuidadores de doentes acompanhados em CH também reportam a 

dificuldade no estabelecimento de comunicação com os profissionais de saúde, considerando 

nem sempre estarem informados sobre o prognóstico do doente ou com atualizações do seu 

estado de saúde (Robinson et al., 2013). Estudo aponta que a satisfação com a partilha de 

informação e a perceção que se encontram esclarecidos e integrados nos cuidados leva a que 

os cuidadores avaliem melhor as equipas de profissionais de saúde independentemente do 

contexto (Ong, Brennsteiner, Chow, & Hebert, 2015). Os cuidadores independentemente das 

alterações na sua qualidade de vida parecem avaliar as equipas de CP e os resultados destes 

cuidados satisfatoriamente (Ullrich et al., 2017). 

Os dados encontrados na literatura referentes ao acompanhamento hospitalar reportam-se 

a doentes que se encontram internados em contexto hospitalar (Ong et al., 2015; Robinson et 

al., 2013), no entanto, no presente estudo, os doentes encontram-se acompanhados em 

consulta externa, sendo por isso os CF considerados os cuidadores primários, dado 

fornecerem a maior parte dos cuidados (Perez-Ordóñez et al., 2016). 
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De acordo com a evidência empírica, assumir o papel de cuidador parece ter grandes 

implicações na dinâmica vivencial dos familiares, pelas novas responsabilidades que esta 

tarefa acarreta. Desta forma, torna-se pertinente a realização de investigações neste âmbito, de 

forma a alcançar um conhecimento mais vasto e, assim, contribuir para intervenções ajustadas 

face as necessidades imediatas dos cuidadores familiares, quer a nível de cuidados ao doente, 

como na sua adaptação à doença do familiar. 

Método 

O presente estudo tem como principal objetivo compreender comos os CF vivem o 

processo de cuidar de um familiar DOP e verificar se ocorrem especificidades face o contexto 

que recebem apoio dos profissionais de saúde de CP, hospitalar ou domiciliário. Pretendeu-se 

estudar em termos específicos: 

 

QI1.Como é operacionalizado o papel de cuidador pelos familiares de DOP em CH e em 

CD? 

QI2. Como é vivido emocionalmente o papel de cuidador pelos familiares de DOP em CH 

e em CD? 

QI3. Quais as mudanças decorrentes do papel de cuidador de DOP em CH e em CD? 

QI4. Qual o significado atribuído à prestação de cuidados pelo cuidador de DOP em CH e 

em CD? 

QI5. Como lidam com o cuidar em fim de vida os familiares de DOP em CH e em CD? 

5.1. Quais as crenças dos CF? 

5.2. Quais as estratégias utilizadas pelos CF para lidar com a tarefa de cuidar? 

5.3. Quais os recursos utilizados pelos CF no cuidar? 
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QI6. Como percecionam os familiares de DOP em CH e em CD o papel dos profissionais 

de saúde envolvidos nos cuidados formais? 

 

Para este trabalho, recorreu-se a uma metodologia qualitativa, por se considerar ser a que 

melhor permite compreender a vivência e significado dos participantes, conhecedores do 

fenómeno em análise considerando a sua experiência subjetiva como fonte de conhecimento 

(Almeida & Freire, 2008; Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, & Namey, 2005). Esta 

metodologia pressupõe assim a compreensão das intenções e significados do indivíduo, bem 

como as suas crenças, opiniões, perceções, representações, perspetivas e conceções sobre as 

quais estes se relacionam com os outros e os contextos com que interagem (Amado, 2017).  

Para além disso, considera o indivíduo de forma holística no seu todo e a sua 

interpretação dentro do contexto em que se desenvolve (Amado, 2017; Taylor & Bogdan, 

2000). Os métodos de pesquisa qualitativa reportam-se a uma compreensão da investigação 

como sistemática e reflexiva a fim do desenvolvimento de conhecimento. Os dados recolhidos 

representam grandes quantidades de informações e a sua análise implica abstração. Os 

testemunhos e expressões dos indivíduos são utilizados para produzir conhecimento aplicável 

a outros, no entanto, sempre contextualizado (Malterud, 2001).  

A análise e processo de codificação dos dados foi orientado segundo os pressupostos 

fundamentais da Grounded Theory, estratégia metodológica sistemática, indutiva e 

comparativa que tem como propósito a formulação de uma teoria, num processo interativo 

com os dados, acerca de um determinado fenómeno, considerando a sua contextualização e 

não generalização (Strauss & Corbin, 1990). 
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Participantes  

A presente investigação de carater exploratório recorreu à utilização de uma amostragem 

teórica, de forma a privilegiar o conhecimento dos participantes sobre o fenómeno em análise, 

salientando a perspetiva individual como um contributo importante para o desenvolvimento e 

compreensão dos objetivos em estudo (Strauss & Corbin, 1990). A amostra caracteriza-se 

ainda por ser de conveniência, tendo sido convidados a participar 20 familiares cuidadores de 

doentes oncológicos com diagnóstico paliativo, 10 em que os DOP eram acompanhados pela 

equipa CP em CH, em consulta externa, e 10 em que eram acompanhados em CD. 

Relativamente à caracterização dos participantes que recebem apoio da equipa de CP em 

CH (Tabela 1), no momento da entrevista, apresentavam idades compreendidas entre os 37 e 

62 anos (M=49,9). Dos participantes, oito são do sexo feminino e dois do sexo masculino. 

Quanto ao estado civil oito são casados e dois solteiros. No que se refere à situação laboral 

cinco encontram-se em casa, duas por desemprego e três por serem domésticas. Os restantes 

cinco participantes encontram-se ativos profissionalmente. Todos os participantes, com 

exceção de uma, têm filhos. Dos dez participantes somente três residem com o familiar 

doente. Todos os participantes são filhos do doente. 
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Tabela 1 

Caracterização sociodemográfica dos cuidadores familiares de doentes oncológicos em 

situação paliativa acompanhados em contexto hospitalar 

Código Idade Sexo Estado 

civil 

Situação 

profissional 

Filhos Vive com 

doente 

Parentesco 

com doente 

A. 37 F Casada Desempregada 1 Não Filha 

J.M. 55 M Casado Administrativo 1 Não Filho 

D.M. 50 F Casada Doméstica 4 Não Filha 

C.S. 48 F Casada Doméstica 2 Sim Filha 

An. 62 F Casada Professora 

Matemática 

1 Não Filha 

N.N. 53 M Casado Eletricista de 

automóveis 

2 Não Filho 

G. 55 F Casada Doméstica 3 Não Filha 

A.I. 45 F Solteira Professora 

matemática 

0 Sim Filha 

S. 43 F Casada Assistente 

técnica 

1 Não Filha 

G.G. 51 F Solteira Desempregada 1 Sim Filha 

Nota. M-Masculino; F-Feminino 

Os participantes com acompanhamento da equipa de CP em CD apresentam idades 

compreendidas entre os 39 e 76 anos (M= 61,1) (Tabela 2). Dos cuidadores seis eram do sexo 

feminino e quatro do sexo masculino. Quanto ao estado civil todos são casados. No que se 

refere à situação laboral três são domésticas, uma desempregada, quatro reformados e dois 

encontram-se ativos a desenvolver a sua atividade laboral. Todos os cuidadores têm filhos. 

Relativamente ao grau de parentesco sete são cônjuges, dois filhos e uma irmã. 
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Tabela 2  

Caracterização sociodemográfica dos cuidadores familiares de doentes oncológicos em 

situação paliativa acompanhados em contexto domiciliário 

Código Idade Sexo Estado 

civil 

Situação 

profissional 

Filhos Vive com 

doente 

Parentesco 

com doente 

M.T. 53 F Casada Desempregada 2 Sim Cônjuge 

M.G. 60 F Casada Doméstica 2 Sim Cônjuge 

S. 39 F Casada Assistente 

técnica na 

camara 

1 Sim Filha 

Z. 57 F Casada Funcionária 

pública 

2 Sim Cônjuge 

M.F. 65 M Casado Reformada 2 Sim Cônjuge 

M. 76 M Casado Reformado 2 Sim Cônjuge 

Sn. 75 M Casado Reformado 1 Sim Cônjuge 

I. 76 M Casado Reformado 2 Sim Cônjuge 

D.A. 50 F Casada Doméstica 2 Sim Filha 

M.A. 60 F Casada Doméstica 1 Sim Irmã 

Nota. M-Masculino; F-Feminino 

Instrumentos 

Num primeiro momento foi aplicado um questionário sociodemográfico que permitiu 

obter informações sobre idade, sexo, estado civil e grau de parentesco com doente familiar. 

Dado o caráter qualitativo do estudo, e os seus objetivos, elegeu-se a entrevista como 

método de recolha de dados, sendo desta forma, elaborado um guião de entrevista 
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semiestruturada. Na sua realização utilizou-se como referência os objetivos do estudo e a 

revisão de literatura. 

A entrevista semiestruturada permite descrever os significados dos temas centrais da vida 

do indivíduo, através do significado que estes lhes atribuem (Kvale, 1996). Para além disso, 

permite documentar as palavras dos participantes na primeira pessoa, perspetivas, opiniões, 

valores, atitudes e crenças sobre a sua experiência ou informações factuais sobre um 

fenómeno da sua própria vida (Saldaña, 2011). 

A sua pertinência fundamenta-se ainda por permitir aos indivíduos que verbalizem as suas 

próprias histórias, de forma individualizada expressando os seus sentimentos de forma livre. 

Para que isto seja possível, a entrevista deve ser delineada com questões que estimulem os 

indivíduos a falar abertamente da sua experiência, alargando-a para outros domínios, caso se 

considere oportuno (Rose, 1994). 

O guião elaborado encontra-se organizado segundo cinco domínios, que pretendem 

aprofundar conhecimentos acerca da/s: i) experiência de cuidar, no sentido de compreender o 

significado que atribuem à tarefa, como se sentem na sua realização, perceção de sobrecarga e 

perceção da rede de suporte informal e formal (e.g. perceção do papel da família, amigos, 

vizinhos e assistência medica na adaptação aos cuidados); ii) alterações na vida do cuidador, 

que explora a ocorrência de mudanças em algum domínio da vida do cuidador; iii) reações 

emocionais e somatoformes, que analisa as reações ao conhecimento do diagnóstico paliativo, 

a vivência emocional e alterações físicas após assumir o papel de cuidador; iv) relação doente-

cuidador que procura compreender as características da relação com o doente e se 

percecionam a existência de mudanças após o diagnóstico da doença, bem como o tipo de 

comunicação entre eles sobre a doença e a morte, e v) espiritualidade, com enfoque na 

compreensão de estratégias utilizadas para lidar com as dificuldades do cuidar, espirituais ou 

não, bem como, a visão sobre a vida e a morte. Este guião apresenta-se com uma estrutura 



 

 

91 

flexível, possibilitando colocar questões abertas no seu decorrer, flexibilizando o 

aprofundamento de assuntos avaliados pelo investigador como pertinentes para o objetivo em 

estudo e reflexão do participante. 

Procedimentos de recolha de dados  

A recolha de dados foi iniciada após solicitada autorização às duas entidades incluídas no 

estudo, centro hospitalar e Unidades CP Domiciliários e depois da sua aprovação pela 

Comissão de Ética.  

Após receção do parecer de aprovação para o estudo foram contactadas diretamente as 

equipas de CP para apresentação e esclarecimentos de todas as dúvidas do projeto. Foi ainda 

articulado com estes como se procederia a recolha, considerando a dinâmica organizacional 

das equipas. 

Numa fase seguinte, foram contactados os participantes, em CH no final da consulta do 

doente e em CD via telefónica. Neste contacto, o investigador apresentou-se e clarificou o 

objetivo da investigação e do contexto em que esta se integra, através de uma comunicação 

empática e compassiva, percecionando a disponibilidade ou ausência da mesma para o estudo. 

Seguidamente, os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Informado 

(Anexo B), onde se preconizava a gravação em áudio das entrevistas, com vista à transcrição 

das narrativas em discurso direto dos participantes. O anonimado e confidencialidade dos 

dados foram garantidos, assegurando que estes seriam utilizados, exclusivamente, para efeitos 

de investigação. Informou-se ainda da possibilidade de desistência da realização da entrevista, 

a qualquer momento, sem qualquer dado.  

As entrevistas em CH decorreram no serviço de consulta externa, antes ou depois da 

consulta de CP, conforme agendado previamente com os participantes, numa sala 

disponibilizada pela instituição para o estudo. Em CD, as entrevistas decorreram em horário e 
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agendamento de acordo com a conveniência dos participantes. Estas foram realizadas no 

espaço habitacional selecionado pelo cuidador familiar, de forma a não haver interrupções. 

Deve-se salientar ainda que neste contexto o entrevistador se fez acompanhar por um membro 

na equipa no contacto presencial com os participantes.  

Em ambos os contextos a entrevista foi recolhida no âmbito de uma relação dual entre 

investigador e participante. A entrevista foi elaborada no sentido de aceder com maior 

profundidade à experiência individual e singular do processo de morrer. A recolha de dados 

decorreu entre Março e Junho de 2016, em CH e entre Novembro e Dezembro de 2016, em 

CD. A sua duração variou entre 16 a 40 minutos no CH e entre 19 e 96 minutos no CD. 

Procedimentos na análise de dados  

O referencial teórico utilizado foi a grounded theory, uma abordagem metodológica 

utilizada em pesquisa qualitativa da corrente teórica do interacionismo simbólico (Strauss & 

Corbin, 1990). Esta preconiza a análise rigorosa e sistemática dos dados, através do método 

de comparação constante, onde estes serão gradualmente organizados numa sequência que 

leva a uma maior abstração e a sua integração. Tal é realizado através de um processo 

indutivo de produção de conhecimento (Fernandes & Maia, 2001). 

Num primeiro momento, procedeu-se à transcrição integral das gravações das entrevistas, 

logo após a sua realização, no mesmo dia ou no dia seguinte, para formato word, de forma a 

garantir o máximo rigor da informação dos participantes. Após a transcrição, a etapa seguinte 

foi referente à análise do discurso dos participantes segundo os princípios da grounded theory 

(Strauss & Corbin, 1990). A análise dos dados implica um processo de codificação, que 

evoluí ao longo de três momentos, nomeadamente a codificação aberta, axial e seletiva. Neste 

processo de codificação extraem-se, enumeram-se, desenvolvem-se e relacionam-se 

categorias identificando-se conceitos (Strauss & Corbin, 1990).  
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Na primeira etapa de codificação os conteúdos das narrativas foram analisados 

detalhadamente linha a linha, sendo transformadas por recorte em unidades de registo 

retratando segmentos de texto com sentido. Nesta decomposição dos dados brutos em 

unidades de análise, formularam-se as categorias iniciais, através do estabelecimento de 

relações de similaridade entre os conceitos recorrendo ao método de questionamento e 

comparação constante. A fim de assegurar o rigor da análise, estas categorias iniciais 

encontram-se próximas à linguagem de cada participante (Strauss & Corbin, 1990). Todo este 

processo considera o princípio de codificação aberta, sendo ainda necessário a utilização de 

competências de observação e atenção focalizada, atitude de curiosidade e capacidade para 

designar e conceptualizar as categorias que vão emergindo. Esta análise foi ainda orientada 

pela estrutura do guião da entrevista.  

No segundo passo de codificação, a codificação axial, recorrendo novamente ao processo 

de comparação constante, foram estabelecidas relações entre as categorias iniciais e 

reorganizados os códigos num nível maior de abstração. Desta forma, foi notada uma redução 

de categorias. Tal foi possível através de um processo gradual, segundo o princípio indutivo 

onde os dados foram agrupados em categorias e subcategorias partindo dos testemunhos 

emergentes dos cuidadores (ver Sistema Geral de Categorias, Anexo C). Este processo 

somente foi permitido, dada uma ampla capacidade de abstração e criatividade para ascender 

uma designação mais representativa dos conceitos. Este processo foi sendo discutido com 

mais dois membros da equipa e redefinido e reorganizado sempre que percecionado ser 

pertinente. 

Por fim, na última fase de codificação, a codificação seletiva, foram identificadas as 

categorias centrais e realizada a categorização hierárquica estabelecendo relações entre estas. 

Assim, desta análise advém o fenómeno com a qual as categorias se relacionam, 

nomeadamente a vivência emocional. 
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No processo de análise de dados recorreu-se ainda ao software Qualitative Research 

Solution (QSR) – Nvivo 11. 

Resultados 

Com o objetivo de compreender a vivência de cuidar de DOP, na perspetiva dos CF, com 

apoio de CP em CH e CD, procedeu-se á análise dos dados. Neste sentido, a apresentação dos 

dados encontra-se organizada segundo as questões de investigação (QI), de forma a 

potencializar uma compreensão clara e coerente do fenómeno em análise.  

QI1. Como é operacionalizado o papel de cuidador pelos familiares de DOP em CH e em 

CD? 

Cuidar preconiza a aprendizagem de algumas tarefas e a realização de outras, indo ao 

encontro das necessidades do doente e da disponibilidade do cuidador. A operacionalização 

dos cuidados é referente ao que os familiares cuidadores reportam como sendo as suas 

principais tarefas nos cuidados ao doente (Tabela 3). 
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Tabela 3 

Operacionalização dos cuidados oferecidos pelos familiares 

Operacionalização dos 

cuidados 

Cuidadores familiares de doentes acompanhados em 

contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Cuidados Básicos 9 6 

Fazer tudo o que pode 8 3 

Relacional 4 5 

Dependência 5 4 

Partilha de informação sobre 

a doença  

2 3 

Acompanhar doente ao 

médico 

2 3 

 

 

Nos dois contextos, a tarefa mais enunciada por nove CF de doentes oncológicos em 

situação paliativa com acompanhamento domiciliário (DOPAD) e seis CF de doentes 

oncológicos em situação paliativa com acompanhamento hospitalar (DOPAH) foram a oferta 

de cuidados básicos. Estes referem-se a cuidados de saúde, higiene, alimentares, rotina diária 

como apoio na mobilização, a vestir, entre outros [Eu vou lá faço-lhe comida, dou-lhe de 

comer, ajudo-a a levantar, a vestir-se, o que for preciso. (M.A., CD); Fazer os tratamentos, 

os curativos, porque ele tem um penso na nádega, custou um bocado porque enfermagem, 

não era propriamente… (A.I., CH)]. Para além disso, oito CF de DOPAD e três DOPAH 

referem fazer tudo o que pode [Faço tudo, falo com ela com carinho, ajudo no que posso, 

em tudo… (M.A., CD)]. Cinco CF de DOPAD e quatro de DOPAH reportam a existência de 
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uma certa dependência no cuidar. Esta dependência por um lado interrelaciona-se com o 

estado debilitado do doente ou, por outro, pela necessidade que o cuidador sente em 

supervisionar [Eu não posso nem gosto de a largar… porque eu não gosto de a deixar, tenho 

de cuidar bem dela… Agora não posso nem a quero deixar sozinha (M.F., CD)]. Outro 

domínio reportado é a disponibilidade para o relacionamento entre cuidador-doente e o 

fornecimento da possibilidade do doente se relacionar com os outros. Este é referido por 

quatro CF de DOPAD e cinco CF de DOPAH, denominado cuidado relacional [Quando ela 

me pede para ir visitar alguém ou levá-la a passear, quando ela quer que nem sempre quer. É 

mais connosco que ela sai (A, CH)]. Para além do referido, dois CF em CD e três em CH 

reportam a tarefa de acompanhar doente ao médico [Ele não quer vir com mais ninguém ao 

médico a não ser comigo (D.S., CH)]. A partilha de informação sobre a doença 

compreende a informação partilhada principalmente com outros familiares, referente à 

atualização do estado do doente como a comunicação sobre o diagnóstico oncológico em 

situação paliativa [Tive de ligar aos meus irmãos e contar, tive de ligar à minha mãe que ela 

também tem problemas graves de saúde, é complicado. (S., CD)]. 

QI2. Quais as mudanças decorrentes do papel de cuidador de DOP em CH e em CD? 

Assumir a responsabilidade de cuidar poderá levar a um reajustamento na sua vida face as 

necessidades do doente, dadas as possíveis limitações decorrentes do diagnóstico de doença 

oncológica em situação paliativa. Neste estudo é notado que todos os CF reportam a 

existência de perceção de mudanças na sua vida (Tabela 4). Para além disso, nenhum aponta a 

perceção de ter ocorrido mudanças em somente um domínio na sua vida. Nota-se também que 

são os CF de DOPAD que reportam a perceção de ocorrerem mais mudanças. Não é 

percecionada a existência de maiores testemunhos de mudanças nos CF que residem ou não 

com os doentes.  
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Por outro lado, todos os CF de DOPAD e nove CF de DOPAH percecionam que, em pelo 

menos num aspeto das suas vidas, não ocorreu mudanças. A não perceção de mudanças 

ocorre por entenderem que a sua vida mantém-se praticamente igual [Na minha vida 

praticamente não mudou, ela mantem-se praticamente igual… (N.N, CH)]. Dos domínios 

mais referidos pelos CF como não alteráveis, 12 CF, seis de cada contexto, apontam não 

haver mudanças laborais, devido ao estado de reformado ou desemprego [não mudou porque 

eu já não trabalhava à muito. (G.G., CH)], 10 CF, sete de DOPAH e três DOPAD, reportam a 

inexistência de mudanças familiares, devido à compreensão pela parte dos restantes familiares 

[há compreensão, há bastante compreensão, tanto do meu marido, do meu filho, como da 

parte dos meus pais… (S., CH)], quatro CF de DOPAD e um de DOPAH referem não ter 

atividades de lazer, pela perceção de já não existirem anteriormente ou pela boa gestão dos 

cuidados com outros familiares, que permite manter estas atividades [De tempos livres não 

mudou, é vida de rotina. (M.F., CD); A minha mãe fica com ele quando eu saio à noite… os 

amigos continua, a gente sai igual, janta fora, continua. (A.I., CH)]. 
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Tabela 4 

Mudanças percecionadas pelos familiares 

 

Mudanças nos cuidadores 

Cuidadores familiares de doentes 

acompanhados em contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Sem mudança em algum domínio da vida 10 9 

Relação com familiar doente 10 9 

Somatoformes 10 9 

Familiares 6 7 

No doente 6 1 

Perda de liberdade 4 4 

Laborais 3 3 

No eu 3 3 

Rotina 4 2 

 

Todos os CF de DOPAD e nove CF de DOPAH descrevem mudanças na relação com o 

familiar doente pela inversão de papéis [É como se eu fosse a mãe dele, inverteram-se os 

papéis (S., CD)] e maior proximidade [Sinto-me claro que mais próxima, uma pessoa tenta 

ficar ali ao pé dela. Quando ela estava melhor uma pessoa se passasse um dia sem a ver, 

dizia amanha vou lá. Agora não, agora estou lá sempre. (A, CH)]. Nos testemunhos dos 

cinco dos setes cônjuges presentes no estudo, todos CF de DOPAD são notadas verbalizações 

do término das relações sexuais [As relações sexuais já não dá, enquanto ela está assim muito 

doente. (M.F., CD)].  

As mudanças somatoformes, reportadas por todos os CF de DOPAD e nove de DOPAH, 

são consideradas como sintomas físicos que se relacionam com o estado emocional e 
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psicológico do cuidador, sendo apontadas pelos CF como alterações de sono, por 16 CF, oito 

de cada contexto [Tenho os sonos mais leves. Geralmente não durmo porque tenho de ficar 

sempre vigilante… fico sempre à espera que ele me chame. (A.I., CH)], dores de cabeça, por 

oito CF de DOPAH e seis de DOPAD [muitas, muitas dores de cabeça, sim. A cabeça está 

sempre a trabalhar, eu acordo e já está «vuumm, vuumm, vuumm» a pensar nele e na doença, 

o que acontece e o que vai acontecer, olhe…], alterações no apetite por sete CF de DOPAH e 

seis de DOPAD […eu raramente tenho fome, mas começo a comer e como (Sn., CD)], 

gastrointestinais por cinco CF de DOPAH e três de DOPAD [O intestino deixa de funcionar, 

fico presa. (A., CH)], cansaço por sete CF de DOPAH e oito de DOPAD [notei mais cansaço, 

mais falta de energia, por isso é que tive de largar a dieta. (S., CD)] e sintomas físicos de 

ansiedade como taquicardia e sensação de sufoco ou aperto, um em cada contexto [coração a 

bater mais rápido, a sensação de aperto… parece que é um peso (Sn., CD)].  

Nos dois contextos, os CF reportam mudanças familiares, nomeadamente, seis CF de 

DOPAD e sete CF de DOPAH. Estas mudanças são retratadas positivamente como estando 

mais unidos, por um CF de DOPAH e três de DOPAD, referindo-se a toda a família alargada 

[as pessoas chegaram-se mais, uniram-se, apesar de nós já sermos muito unidos… (M.G., 

CD)], mas também negativamente pela menor disponibilidade para dar aos outros por quatro 

CF de DOPAH e dois de DOPAD [tenho de deixar de dar atenção a uns para dar a outros. O 

meu marido por exemplo gosta de sair ao domingo e agora coitado muitas vezes está aqui de 

castigo. (G., CH)]. Nos testemunhos denota-se que três CF de DOPAH reportam percecionar 

mudanças na sua relação com o cônjuge [Descarrego tudo no meu marido… Entre mim e o 

meu marido parece que nada funciona bem. Não tenho uma vida de casal. (C.S., CH)] e com 

os filhos, evidenciada por dois CF de DOPAD [Tenho os meus filhos e deixo os meus filhos, 

ele liga e eu vou. (D.M., CH)]. Seis CF de DOPAD e um de DOPAH apontam para perceção 

de mudanças no doente após o diagnóstico de DOP [Ele ficou mais agressivo, parece que os 
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outros é que foram culpados do que aconteceu a ele. (M.G., CD)]. A perda de liberdade é 

outra alteração reportada por quatro CF de cada contexto, pela perceção que tem de estar 

sempre presente ou disponível para o doente inibindo-o de realizar outras atividades [Temos 

uma vida mais presa, que é mesmo assim, temos de estar lá para ela. (A., CH)]. Outra 

alteração percecionada na dinâmica vivencial dos CF são as mudanças laborais, reportadas 

por três participantes de cada contexto. Estas mudanças são percecionadas de distintas formas, 

segundo os relatos dos participantes que consideram abandono da atividade profissional para 

cuidar, meter atestados e alteração da concentração na execução de tarefas no trabalho [A 

concentração no trabalho alterou por causa das noites e por causa do cansaço. (A.I., CH); 

Tive de meter atestados médicos, pelo pai, depois já não dava para meter mais pelo pai, 

questões de legislação, já tive de meter por mim. E isso implica menos vencimento ao fim do 

mês, olhares menos favoráveis de chefia. (S., CH)]. Também testemunhadas por três CF de 

cada contexto aparecem as mudanças no eu. Estas reportam-se à perceção de alterações no 

cuidador enquanto pessoa, na sua personalidade e temperamento [Acho que fiquei uma pessoa 

melhor, mais calma, menos agressiva, mais calma. (M.A., CD)]. É ainda notado no discurso 

de quatro CF de DOPAD e dois de DOPAH perceção de mudanças na rotina [Não vou para 

minha casa, já deixei de ir mesmo aos fins de semana, que era quando ia. (S., CD)] 

QI3. Como é vivido o papel de cuidador pelos familiares de DOP em CH e em CD? 

Em ambos os contextos o principal motivo que leva os familiares assumirem a tarefa de 

cuidador, nomeadamente cinco CF de DOPAD e três de DOPAH, é por obrigação, justificada 

pelos laços familiares ou por mais ninguém estar disponível para exercer os cuidados [Temos 

a obrigação e fazemos. Agora pronto é isso. Tenho obrigação de aturar a mulher não é, por 

causa da doença dela. Porque até aqui, antes dela ter a doença, eu andava na minha vida e 

ela andava na dela. (I., CD)] temos de fazer é notado por três CF de DOPAD e dois CF de 



 

 

101 

DOPAH e refere-se ao cuidar dentro das suas possibilidades, devido às necessidades e 

limitações que o doente apresenta [Cuidar dela tem de ser porque isto não se pode deixar 

uma pessoa que não pode fazer, tem de ajudar a fazer. Se de puder fazer. (I., CD)]. A 

retribuição de cuidados é notada por dois filhos de DOPAH e um cônjuge de DOPAD, pela 

possibilidade de gratificar os cuidados anteriores que este familiar já teve com eles […ainda 

para mais estamos a falar de uma mãe, mas é gratificante conseguir ter tanto tempo para ela. 

Gosto, porque ela disponibilizou tanto tempo para nós, e agora temos de dar aquilo que ela 

nos deu a nós, (A., CH)]. 

A vivência emocional testemunhada pelos CF é decorrente da nova responsabilidade nas 

suas vidas, a de cuidador. Esta é apresentada como tendo conotação negativa (Tabela 5), 

positiva (Tabela 6) e ambivalente, independentemente do contexto em que os cuidados são 

prestados ao doente, a relação de familiaridade ou se residem ou não com estes, todos 

reportam sentimentos negativos no cuidar de um familiar. No entanto, cuidar também é 

considerado por seis CF de DOPAD e oito CF de DOPAH como um fator de vivência 

emocional positiva. A vivência emocional ambivalente é definida pela coexistência de 

sentimentos positivos e negativos em relação à tarefa de cuidar e é testemunhada por dois CF 

de DOPAD e quatro CF de DOPAH [Eu sinto que às vezes, há momentos em que não sabe 

como há de agir e outros momentos em já temos uma noção por isso já são mais ao menos 

(A., CH); Não sei explicar, neste momento nem sei, mas por um lado (cuidar) é bom por outro 

não (D.S., CH)]. 
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Tabela 5 

Vivência emocional negativa dos familiares face aos cuidados prestados 

 

Vivência emocional negativa 

Cuidadores familiares de doentes 

acompanhados em contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Tristeza 10 10 

Choro 8 9 

Controlo emocional perante o doente 9 8 

Desespero 4 8 

Preocupação 7 7 

Muito complicado 7 4 

Raiva 4 5 

Revolta 6 4 

Sobrecarga 3 5 

Medo 5 0 

 

Na vivência emocional negativa todos os CF testemunham a presença de tristeza, 

denotada pela situação de doença do familiar, pelo testemunho do seu sofrimento e 

limitações, pela perceção de finitude do doente ou pelas mudanças resultantes na sua vida 

após assumir o compromisso de cuidador [Para mim é um bocado chato e é muito triste, 

porque para além de estarmos a acompanhar e de sofrermos com eles… não vermos 

melhoras nenhumas, não há evolução…(J.M., CH)]. O choro é testemunhado por nove CF de 

DOPAH e oito CF de DOPAD [Quantas vezes estou sozinha no canto a pensar na minha vida 

e as lágrimas correm-me pela cara abaixo, a pensar que à conta que ele se vai, vou ficar 

sozinha. (M.F., CD)].  
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O controlo emocional perante o doente, testemunhado por nove CF de DOPAD e oito 

CF de DOPAH, deverá ser considerado pela não demonstração das suas preocupações e 

sofrimento emocional na presença deste. As razões partilhadas pelos CF variam entre: para 

não o preocupar, não lhe tirar a esperança, não o magoar ou causar sofrimento, não o 

angustiar, pela perceção que o doente ficaria pior, para que o doente não pense que a doença 

se está a agravar ou pela perspetiva que o doente necessita que o apoiem e lhe deem força [O 

último que eles precisam é de uma chorona ao pé deles, precisam que lhes dê força. Chorar à 

frente deles significa que estou preocupada e que estou triste e eles são meus pais, também 

não me querem triste, não é… (S., CH)]. Os CF que não residem com o doente reportam 

expressar as suas emoções na sua própria residência e a procura de apoio. Por outro lado, os 

CF que residem com o doente, testemunham a procura de um local que lhes permita estar 

sozinhos ou, por outro lado, solicitam apoio fora da sua residência, como pode ser notado no 

seguinte testemunho [Não quero que ela me veja assim triste, em baixo mesmo. Eu faço-me 

sempre de forte, mas depois refugio-me num canto. Eu digo-lhe vou aqui, ou vou ao café, ou 

vou a casa da prima ou da tia (G., CH)].  

O sentimento de preocupação poderá ser considerado como um estado constante de 

alerta. Nos momentos em que o CF não se encontra com o DOP esta é notada na atenção 

constante ao telemóvel á espera de uma chamada ou através da realização de múltiplos 

contactos para perceber como o doente se encontra, sendo reportado por sete CF de cada 

contexto [Sinto-me um bocadinho mais preocupada, estou sempre com aquela coisa se lhe vai 

acontecer alguma coisa de mal, tenho uma preocupação maior do que tinha antigamente… 

estou sempre aflita, estou sempre a dizer, se precisas de alguma coisa ligas e eu levo (M.A., 

CD)].  

Sete CF de DOPAD e quatro CF de DOPAH consideram que a tarefa de cuidar como 

muito complicado [Acho que para mim tem sido muito complicado estes anos todos, mas o 
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que havemos de fazer. (M.F., CD)]. Seis CF de DOPAD e quatro CF de DOPAH reportam 

revolta por cuidar do doente e por lhe ter aparecido a doença [como é que lhe apareceu, uma 

revolta muito grande, eu revoltei-me com Deus, com tudo. (S.)]. O sentimento de medo é 

apresentado por cinco CF de DOPAD e reporta-se ao que poderá acontecer caso se ausente 

um período de tempo de casa, no que pode acontecer amanhã (pensamentos de perda) e 

associado ao declínio do seu estado emocional [Sinto medo do que pode acontecer amanhã. 

(M.T., CD)]. O desespero face às múltiplas responsabilidades na sua vida é testemunhado por 

quatro CF de DOPAD e oito DOPAH, [Às vezes fico desesperada, porque às vezes vejo muita 

coisa à minha volta, quero fazer e não consigo. (A., CH)] e raiva por quatro CF de DOPAD e 

cinco CF de DPAH [Raiva, às vezes. (D.M., CH)]. A sobrecarga referida por três CF de 

DOPAD e cinco de DOPAH é verbalizada por estes terem outras responsabilidades para além 

dos cuidados ao doente, como a sua atividade laboral, casa própria para cuidar, uma vida 

familiar e outras pessoas com quem dividir a atenção, nomeadamente filhos, netos ou cônjuge 

[Eu vou trabalhar e às vezes ainda tenho de fazer as coisas dele, isso é muito complicado… 

Precisava mesmo (alguém para dividir os cuidados), sinto-me mesmo sobrecarregada. (G., 

CH)].  

Na vivência emocional positiva, quatro CF de DOPAD e um de DOPAH apontam adoro 

cuidar [Não sei explicar bem, mas eu gosto de cuidar dela. (D.A., CD)] e três CF de DOPAH 

narram sinto-me bem pela perceção de proporcionar conforto ao doentes e atender às suas 

necessidades [Sinto-me bem por fazer o melhor para que se sinta bem. (G., CH)]. Dois CF de 

DOPAD e um de DOPAH consideram ainda é bom cuidar [É muito bom cuidar dele. (D.S., 

CH)]. 
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Tabela 6  

Vivência emocional positiva dos familiares face aos cuidados prestados 

 

Vivência emocional positiva 

Cuidadores familiares de doentes acompanhados 

em contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Adoro cuidar 4 1 

É bom cuidar 2 1 

Sinto-me bem 0 3 

 

QI4. Qual o significado atribuído à prestação de cuidados pelo cuidador de DOP em CH 

e em CD? 

Os CF retratam cuidar do outro como uma experiência positiva (Tabela 7), 

independentemente do contexto em que estes são acompanhados. Designadamente, sete CF de 

DOPAD e quatro de DOPAH consideram fazer tudo o que precisar [Cuidar é ajudar em 

tudo. (G., CD)] e quatro de DOPAD e três de DOPAH reportam como sendo um ato de amor 

[Cuidar é amar. É, é amar. (M.F., CD)]. Para além disso, dois CF de DOPAH e um de 

DOPAD consideram que cuidar do DOP representa companheirismo [É… é o 

companheirismo, o carinho, o estar presente… (S., CH)] e dois CF de DOPAH cuidar em 

vida [Tenho de fazer agora, porque um dia mais tarde já não vale apena fazer nada. Quando 

eles forem para debaixo da terra já não posso fazer nada. (G., CH)]. Por outro lado, um CF 

de DOPAH representa os cuidados como sendo algo negativo, nomeadamente um castigo 

[Acho que para mim a palavra era castigo que Deus me deu, pela dor toda, neste tempo. 

(G.G., CH)]. 
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Tabela 7 

Significado de cuidar para os familiares 

 

Significado cuidar 

Cuidadores familiares de doentes acompanhados em 

contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Fazer tudo o que precisar 7 4 

Ato de amor 4 3 

Cuidar em vida 0 2 

Companheirismo 1 2 

Castigo 0 1 

 

QI5. Como é que os familiares lidam com o cuidar em fim de vida de DOP em CH e em 

CD? 

Dada a forma singular de viver os cuidados, com determinadas mudanças, vivência 

emocional e significado atribuído, os recursos que os cuidadores utilizam no sentido de se 

adaptaram a nova tarefa e facilitar a forma como se lida com esta responsabilidade, são 

singulares de cada um. Assim, denota-se nos testemunhos dos CF abordagem às suas crenças 

(Tabela 8), mecanismos de coping (Tabela 9) e suporte social (Tabela 10) como recursos e 

estratégias que utilizam para lidar com o papel de cuidador.  

5.1. Quais as crenças dos CF? 

Na análise dos testemunhos dos CF é notado maior evocação de crenças destes quando 

são de DOPAD. As crenças religiosas são as mais reportadas, nomeadamente por cinco CF 

de DOPAD e um CF de DOPAH, onde consideram Deus ou uma figura sagrada, como 
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delineador da vida e da morte, nutrindo conhecimento sobre tudo e capaz de mudar a situação 

de doença [Eu despedi-me dela para sempre, mas não, Deus ajudou-nos e deu a volta. (M.A., 

CD)]. A crença na ciência e profissionais de saúde é reportada por dois CF de DOPAD e um 

de DOPAH, e integra a perceção dos participantes sobre a importância que este apoio tem na 

melhoria dos doentes [Esta doutora que apareceu foi Deus do céu que apareceu… foi ela que 

ajudou em tudo. (I., CD)]. Dois CF de DOPAD reportam crenças alimentares, denotando 

acreditar que com uma boa alimentação se sentem melhor, com mais forças para lidar com a 

tarefa de cuidar [Sou uma pessoa que gosta de comer bem. Pronto, eu como bem e noto em 

mim que tenho forças para aguentar. (M.A.)]. É notado ainda no testemunho de um CF de 

DOPAD a crença em remédios caseiros como potencializadores de alívio do sofrimento do 

doente [Não havia medicação que lhe tirasse as dores de cabeça e eu cheguei ao cúmulo de ir 

buscar remédio caseiro da minha avó, que era vinho quente, eu fazia de tudo, que era de por 

na testa… para minimizar a dor. (S., CD)]. 

 

Tabela 8 

Crenças dos familiares 

 

Crenças 

Cuidadores familiares de doentes 

acompanhados em contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Religiosas  5 1 

Ciência e profissionais de saúde 2 1 

Alimentares 2 0 

Remédios caseiros 1 0 
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5.2. Quais as estratégias utilizadas pelos CF para lidar com a tarefa de cuidar? 

Em resposta a esta questão é de evidenciar a referência feita por oito CF em cada 

contexto, relativamente à recorrência ao coping de apoio, reportando-se principalmente a 

familiares com quem conversar mas também amigos e vizinhos [Falo com as minhas irmãs, 

quando há algo que não me cai bem ou assim… (D.A., CD)]. Atentando a outras formas de 

lidar, testemunhos de CF referem que perante momentos mais difíceis envolvem-se em 

atividades como a leitura, ver televisão, fazer croché, ir à rua, cozinhar, jogar tablet, ir ao 

quintal, fazer passatempos, brincar com animal de estimação, no sentido de se ocupar com 

algo e distrair os seus pensamentos das coisas mais complicadas. Esta estratégia é 

denominada de coping de distração e é reportada por cinco CF de DOPAD e quatro de 

DOPAH [Tento me distrair, tento… distrair. Ir lavar o carro, ir ao quintal, ir aqui ou acolá. 

(M.F., CD)]. Outra estratégia referida por três CF de DOPAH e dois de DOPAD é a procura 

de um momento consigo próprio, de solidão e isolamento, no sentido de ganhar forças para 

lidar com as situações adversas face o cuidar [Eu quando estou assim muito, muito mal tento 

estar sozinha para ganhar energias. (C.S., CH)]. 

Por outro lado, três CF de DOPAD e quatro CF de DOPAH utilizam estratégias de 

adaptação [… uma pessoa vai se habituando, vai ganhando forças, vai ganhando resistência. 

(S., CD)]. Assim, estas incluem nos seus testemunhos de viver um dia de cada vez, habituação 

à nova realidade e aceitação como fatores que possibilitam se adaptarem à nova realidade de 

cuidados e de doença do ente querido.  

 

 

 

 

 



 

 

109 

Tabela 9 

Estratégias utilizadas pelos familiares 

Estratégias Cuidadores familiares de doentes acompanhados em 

contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Apoio informal 8 8 

Coping religioso 8 2 

Distração 5 4 

Adaptação 3 4 

Isolamento 2 3 

 

O recurso ao coping religioso no processo de lidar com os cuidados é mais notado por CF 

de DOPAD, nomeadamente oito e somente por dois CF de DOPAH. Este reporta-se à procura 

de apoio em Deus ou outra figura sagrada, para lidar com a nova realidade ou solicitando 

apoio através de preces no sentido de melhoria do doente e prolongamento da sua vida [Acho 

que Deus me ajuda e eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa com muita fé. Não preciso que 

ninguém me dê nada, eu só preciso… Eu digo muitas vezes a ajuda de Deus para mim é tudo. 

(M.A., CD)]. 

Nos testemunhos dos CF é notado que estes atribuem o aparecimento da doença a algo 

natural – à natureza- mais concretamente, cinco CF de DOPAD e um DOPAH. 

Designadamente, atribuem a algo que poderá acontecer a qualquer indivíduo [São coisas da 

natureza, não vale apena pensar que só os outros é que têm, não vale pensar que só acontece 

aos outro (G., CH)]. Por outro lado, três CF de DOPAH e um de DOPAD atribuem à vida, 

pela elevada incidência que estas doenças tem, nomeadamente, em idades mais avançadas [É 

uma das coisas que acontece a quase toda gente. Porque repare, hoje estamos bem mas 
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amanhã não sabemos. E quando mais os anos passam é mais lógico que isso pode acontecer. 

(J.M., CH)].  

5.3. Quais os recursos utilizados pelos CF no cuidar? 

Para além de recursos internos e estratégias para se adaptar à situação de doença de um 

ente querido e aos respetivos cuidados, os CF reportam a existência de recursos externos, 

nomeadamente o suporte social na gestão dos cuidados ao doente. Estes percecionam o apoio 

dos familiares, vizinhos, amigos e profissionais de saúde, como fator facilitador para manter a 

oferta dos cuidados ao DOP. Por outro lado, deverá ser considerado o testemunho de cinco 

CF de DOPAH e quatro de DOPAD sobre a perceção de necessidade e apoio nos cuidados, 

nomeadamente, monetários - para poder estar mais presente - e nos cuidados do dia a dia 

[Sinto que precisava de ajuda de alguém, mas era para cuidar dela principalmente em casa, 

porque sozinha por vezes é complicado, porque ela precisa de mais atenção durante todo o 

dia. (G., CH)]. 

 

Tabela 10  

Recursos utilizadas pelos familiares 

 

 

Recursos 

Cuidadores familiares de doentes 

acompanhados em contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Apoio profissionais de saúde 8 3 

Necessidade de apoio 4 5 

Apoio familiar 6 3 

Apoio vizinhos 2 0 
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Oito CF de DOPAD e três de DOPAH referem ter apoio dos profissionais de saúde 

[Apoia. Se for preciso de alguma coisa eu ligo e eles vêm logo. (G., CD)]. Mais à frente será 

debatido com maior detalhe, como percecionam os cuidadores a equipa de profissionais de 

saúde. 

No que concerne ao suporte social informal, existem seis CF de DOPAD e três de 

DOPAH a testemunhar a perceção de apoio familiar [A minha filha vem cá todos os dias, 

vem cá trazer a sopinha à noite. Tenho um filho que está na Guarda que vem para poder ver 

a mãe. (I., CD)], nomeadamente quatro CF de DOPAD e um de DOPAH abordam o apoio 

dos filhos, dois de DOPAD e um de DOPAH do cônjuge, um de cada contexto testemunha o 

apoio dos irmãos e um CF de DOPAD da nora. O apoio de vizinhos é também notado por 

dois CF de DOPAD [E mesmo agora tenho uma vizinha, numa hora que eu saia, não o quero 

deixar só porque tenho medo que ela caia. (M.F., CD)]. 

QI6. Como percecionam os familiares de DOP em CH e em CD o papel dos profissionais 

de saúde envolvidos nos cuidados formais? 

Quanto à última questão de investigação foi considerada a perceção que os CF têm da 

equipa de CP (Tabela 11) e como estes avaliam a comunicação com os profissionais de 

saúde em geral (Tabela 12). 
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Tabela 11 

 Perceção dos familiares sobre as equipas de cuidados paliativos 

 

Equipa de Cuidados Paliativos 

Cuidadores familiares de doentes 

acompanhados em contexto 

Domiciliário Hospitalar 

Perceção satisfatória da Equipa 10 8 

Boa relação  9 7 

Gosto da equipa 4 0 

Ligo e vêm logo 3 0 

Não podem fazer mais  0 2 

Equipa aparece consoante as necessidades 2 0 

 

Da análise das narrativas pode-se observar que todos os CF de DOPAD e oito de DOPAH 

testemunham ter perceção satisfatória da equipa [Eu cada vez que ligo ou elas ligam é uma 

atenção. Estão aqui no interior, nós estamos longe de tudo. É fundamental. (S., CD)], nove 

CF de DOPAD e sete de DOPAH apontam ter uma boa relação com a mesma [Muito boa, 

tanto com os enfermeiros, enfermeiras como com a doutora. (Sn., CD)] e dois CF de DOPAH 

apontam que os profissionais de saúde não podem fazer mais [Nesta altura preciso de mais 

apoio mas eles também não podem fazer mais. (J.M.,CH)].  

No que concerne a como o apoio é percecionado, três CF de DOPAD testemunham que 

ligo e vêm logo [Se for preciso de alguma coisa eu ligo e eles vêm logo. (Z., CD)], dois 

reportam que a equipa aparece consoante as necessidades [No início vinham vários dias por 

semana, mas agora acho que já não é necessário porque ele aprendeu a fazer o penso 

sozinho. Só fazem o curativo porque pronto, porque também têm receio. (Z., CD)]. No 
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testemunho de quatro CF de DOPAD é ainda evidente gosto da equipa [A equipa é 

fantástica. (S., CD)]. 

No que concerne à forma de comunicação entre os profissionais de saúde e os cuidadores, 

os CF de DOPAD apontam que na comunicação do diagnóstico paliativo deram perspetivas 

mínimas de 2 anos [E eu «perspetivas?» E ele «como ele não é fumador há mais perspetivas, 

pelo menos durar mais 2 anos, mas não vamos pensar nisso porque há tratamentos, temos 

casos de 4/5 anos.» (S., CD)], foram diretos a dar a notícia [Ela já foi minha médica toda 

vida, acompanhou-nos. Só que achei que a maneira como falou comigo foi tipo um balde de 

água fria, tipo abre os olhos que isto não é nenhuma brincadeira, caiu tão mal, tão mal. 

Porque ela foi muito direta, disse-me que o meu pai não durava mais dois anos com este 

diagnóstico, é muito mau. (S., CD)], orientaram para preparar a família [Prepara a tua 

mãe, tem em atenção a tua mãe. (S., CD)], informam o que pode acontecer [A doutora às 

vezes diz assim «eu não estou a assustar-te, estou a dizer o que pode acontecer». (M.A., 

CD)]. Para além disso, apesar de não comunicarem diretamente, foi notada na expressão não 

verbal a omissão de informação, expressão facial do médico evidenciava que não dizia 

tudo [Marcou os exames mas eu fiquei logo com a pulga atrás da orelha. Notei na cara dele 

que ele não me estava a dizer tudo. (S., CD)]. Nos dois contextos, um CF aponta que os 

profissionais de saúde informam para preparar para o fim [O médico foi lá dizer-nos para 

ficarmos a contar o pior, que isto estava a andar muito rápido, a gente fica… ficamos aflitos. 

(A., CH)] e partilham da perspetiva que somente deviam comunicar notícia à família, 

também notada por um CF de cada contexto [Eu tinha pedido para não dizerem nada porque 

eu conheço o meu pai e sei que se lhe dissermos é pior… Eu não queria que ele falasse e ele 

tinha de perceber… Antes deste problema o meu pai teve outro à 10 anos… eu disse à médica 

que ele não soubesse. Não é não queria que ele soubesse é porque eu conheço o meu pai e 

sabia que se ela lhe explicasse muito ele ia (…) e ela foi impecável. (A., CH)]. Ainda um CF 
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em DOPAH aponta para melhor perceção da informação se usassem menos termos 

científicos [Ele (doente) sabe o que tem … desde o inicio que os médicos esclareceram, se 

calhar com os termos científicos, se não usassem tantos termos científicos ele entenderia 

melhor. (A.I.)].  

Relação entre a vivência emocional com outros domínios da oferta de cuidados  

A vivência emocional face o cuidar de um familiar DOP é reportado pelos cuidadores 

como estando relacionada com a necessidade de apoio [Precisava mesmo (de apoio), sinto-

me mesmo sobrecarregada. (Sn., CH)], com as mudanças resultantes do cuidar, 

operacionalização dos cuidados e o motivo destes (Tabela 12).  

Nas mudanças decorrentes do cuidar é notada a relação entre as mudanças familiares, 

por dois CF [Qualquer coisa que me falem, qualquer coisa que me diga, o meu marido, eu 

irrito-me logo… ele já sabe que quando acontece alguma coisa à minha mãe é ele que paga. 

(A., CH)], rotina referida por um CF [Como lhe ei de explicar… viver no dia-a-dia, tenho 

sempre o telemóvel ao pé de mim. (D., CH)], laborais enunciadas por dois CF [Porque depois 

dava-me para chorar no trabalho, eu chorava e depois ficava logo toda marcada… As 

pessoas gostavam muito ele e vinham-me perguntar dele e vinham me perguntar, vinham 

para volta de mim e não sei quê e depois eu desconcentrava-me por todo lado. (S., CD)], 

perda liberdade, referida por um CF [É complicado e encontro-me mais triste, mais 

revoltada por querer sair e não poder sair. (M., CD)], alterações somatoformes são 

mencionadas por quatro CF [Eu sou como a minha mãe, eu quando ando mesmo alterada eu 

noto caspa. (A., CH)] com a vivência emocional negativa. Um CF reporta também que 

apesar da vivência emocional negativa não se inibe de realizar alguma atividades, notando 

sem mudanças nomeadamente na realização de atividades de interesse [Claro que estou triste 
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pelo meu pai não ter saúde e precisar destes cuidados todos, mas não deixei de conviver com 

os meus amigos e de fazer a minha vida a pensar nisso. (A.I., CH)] 

Para um CF a perceção de mudanças no “eu” são vistas positivamente, estando 

relacionadas à vivência emocional positiva [Acho que fiquei uma pessoa melhor, mais 

calma, menos agressiva… mais calma. (M.A., CD)]. 

Na operacionalização dos cuidados também é apontada a relação entre a vivência 

emocional negativa e o fornecimento de cuidados básicos, reportada por cinco CF [Não 

posso ver seringas e incutiram-me a tarefa de lhe dar uma injeção diária e é muito 

complicado, muito complicado principalmente quando o magoo, é doloroso. (S., CD)], muita 

responsabilidade por um CF [Muito complicado, muita responsabilidade. Eu acho que vivo 

mais o sofrimento que a minha mãe. (C.S., CH)] e acompanho desde sempre também 

evidenciada por um CF [Acompanho desde sempre e tem sido muito mal, tem, tem. (M.G., 

CD)]. 

Os cuidados básicos relacionam-se também com a vivência emocional ambivalente na 

perspetiva de um CF de DOPAD, devido à perceção que tem das suas competências ou falta 

das mesmas para fornecer determinados cuidados ao DOP [Se calhar não estou a dar o 

devido apoio, porque não sou de enfermagem, não sou de medicina, não sou nada. Ele se 

calhar está a precisar de alguém que veja se ele tem febre. (S., CD)]. 

Um CF refere a relação entre vivência emocional positiva e faço tudo o que posso [para 

mim não há dificuldades, o que possa e o que sei, faço. (Sn., CD)] e outro com apanho as 

noticias [Eu apanho é mais as noticias, sou eu a primeira para depois transmitir. Mas sinto-

me bem, sinto-me capaz. (A., CH)].  

Por último, um CF refere o motivo dos cuidados, nomeadamente, temos de fazer [É algo 

difícil de se fazer mas temos de fazer não é. (M.T., CD)], e ouro CF a dependência [Não a 

quero deixar só porque tenho medo que ela caia. (M.F., CD)], como estando relacionados à 
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vivência emocional negativa. Surge reportado por um CF a relação entre vivência 

emocional ambivalente e o doente não quer ser cuidado por outro [Ele não quer vir com 

mais ninguém ao médico a não ser comigo. Por um lado sinto-me bem por me ter escolhido a 

mim, mas por outro as vezes sinto um peso muito grande. (D.M., CH)]. Por fim, a retribuição 

de cuidados é referido por dois CF como estando relacionada à vivência emocional positiva, 

dado a satisfação do apoio e cuidados do doente para consigo [Eu adoro (cuidar) porque ela é 

boa e sempre foi boa para mim. (M.F., CD)]. 
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Tabela 12 

Relação da vivência emocional com outros domínicos da oferta de cuidados   

Outros domínios do cuidar de 

um familiar com DOP 

Vivência 

emocional 

negativa 

Vivência 

emocional  

ambivalente 

Vivência 

emocional positiva 

Operacionalização dos cuidados  

- Acompanho desde sempre  

- Muita responsabilidade 

 - Cuidados básicos 

 - Faço tudo o que posso 

 - Apanho notícias 

 

1 

1 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Mudanças resultantes do cuidar 

- Familiares 

 - Laborais 

 - Perda liberdade 

 - Rotina 

 - Somatoformes 

 - No eu 

 - Sem mudanças 

 

2 

2 

1 

1 

4 

 

1  

  

 

 

 

 

 

1 

Motivo cuidados  

- Retribuição de cuidados 

- Temos de fazer 

- Dependência 

- Doente não quer ser cuidado por 

outro 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Apoio cuidados 

- Necessidade de apoio 

 

1 

 

 

 

 

Discussão 

O presente estudo assumiu como principal objetivo compreender como os CF vivem o 

processo de cuidar de um familiar com DOP e verificar se ocorrem especificidades face o 
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contexto que recebem apoio dos profissionais de saúde de CP, hospitalar ou domiciliário. Os 

resultados alcançados apontam que nesta compreensão devem-se considerar vários domínios 

de análise, como a operacionalização dos cuidados, ou seja como estes são vistos e 

vivenciados pelos CF, as mudanças percebidas decorrentes do cuidar, o motivo dos 

cuidados bem como o seu significado, a vivência emocional, as estratégias e recursos 

utilizados para se adaptarem ao novo papel, como as suas crenças, estratégias de coping e 

suporte social. No vivenciar os cuidados denotou-se também oportuno a análise de como os 

CF avaliam a comunicação com os profissionais de saúde. As especificidades encontradas 

sobre os contextos serão apontadas sempre que notadas. No entanto, alude-se aos escassos 

resultados específicos de cada contexto, possivelmente porque os doentes em contexto 

hospitalar, encontravam-se com acompanhamento em consulta externa. Assim sendo, os DOP 

continuavam nas suas residências, sendo também os CF os principais cuidadores neste 

contexto. O domínio onde se notam mais especificidades reporta-se à compreensão de como 

os CF percecionam o apoio fornecido pelos profissionais de saúde, sendo estas abordadas 

mais a frente. 

No que concerne à operacionalização dos cuidados, a sua oferta deve ser considerada no 

seu conceito de multidimensionalidade e complexidade notada no presente estudo pelos 

vários domínios incluídos nas tarefas de cuidar. Assim sendo, dadas as responsabilidades que 

os CF ficam encarregues, poderão ser denominados de representantes da equipa médica em 

casa. Desta forma, denota-se ser necessário que estes recebam apoio dos profissionais de 

saúde, nas 24h diárias todos os dias no sentido de apoiarem nas necessidades e dificuldades 

percebidas (Rabow, Hauser, & Adams, 2004). 

Os CF do presente estudo reportam como tarefas de cuidar a responsabilização por 

cuidados básicos de apoio no dia-a-dia ao doente, cuidados médicos, curativos e 

administração de medicamentos. Uma vez que estes CF não apresentam formação na área da 
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saúde, parece oportuno que os profissionais de saúde expliquem todos os procedimentos 

necessários á prestação dos cuidados. Nesta linha de pensamento, a literatura aponta que na 

responsabilização dos familiares pelos principais cuidados, os profissionais de saúde devem 

instruir os cuidadores para a gestão de medicamentos e controlo de sintomas para além de 

fornecer esclarecimentos e orientações práticas para cuidados de enfermagem (Bee, Barnes, & 

Luker, 2008). A importância desta partilha de informação é ainda notada pelos estudo de 

Linderholm e Friedrichsen (2010) pela sua relação com sentimentos de desespero, 

insegurança quando não fornecida ou clarificada toda a informação.  

Os cuidadores salientaram ainda dar o seu melhor e fazer tudo que consideram ser 

possível na oferta dos cuidados denotando grande envolvimento nos mesmos. A possibilidade 

de fornecer estes cuidados poderá levar a um sentimento de realização, onde os cuidadores 

segundo Li e Loke (2013) podem mesmo notar recompensas como a satisfação pessoal e 

desenvolvimento de competência de cuidados. Assim, a perceção positiva e benéfica dos 

cuidados é considerada uma experiência gratificante que pode levar ao crescimento pessoal e 

aumentar a autoestima (Hauser & Kramer, 2004; Northouse, Katapodi, Song, Zhang, & 

Mood, 2010). 

Para além das responsabilidades que os cuidadores consideram assumir para cuidar, desta 

tarefa decorrem algumas mudanças a nível emocional, social e da própria saúde (Sternberg et 

al., 2010). Nesta linha de pensamento, no presente estudo, foram também testemunhas a 

ocorrência de distintas mudanças no compromisso com um novo papel e novas 

responsabilidades de cuidador. Os CF do presente estudo depararam-se com uma nova 

dinâmica vivencial, notando alterações na sua rotina, abandono de algumas atividades, nas 

relações com os outros e com o doente, mudanças somatoformes e na sua atividade laboral. 

As múltiplas e variadas alterações na vida do CF podem ser compreendidas por estes 

redefinirem as suas prioridades, reorganizando a sua vida dado priorizarem o DOP e a partilha 
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de tempo com este. Isto poderá ocorrer pela perceção do doente necessitar de atenção 

constante ou pela sua finitude. A partilha de mais tempo com o doente pode levar a perceção 

de maior proximidade com este (Stajduhar, Martin, Barwich & Files, 2008). Em 

complementaridade, estudo de Li e Loke, (2013) considera que a relação de maior 

proximidade poderá levar a uma melhoria geral na relação, sentimentos mais fortes de carinho 

e união com o doente e a família alargada, dado estes estarem mais presentes. 

As conclusões formuladas pelos resultados do presente estudo, que consideram que 

assumir a responsabilidade de cuidar leva a ocorrência de múltiplas perdas na vida do 

cuidador, em vários domínios, vai ao encontro da conceção de outros estudos que consideram 

que os cuidadores colocam por vezes de parte as suas necessidades, autocuidados e o seu 

projeto de vida em função das necessidades do ente querido (Benedetti et al., 2015; Ferreira, 

2013). O estudo de Hauser e Kramer (2004) aponta que o diagnóstico de doença e todas as 

tarefas dos cuidados e stressores associados ao mesmo tem impacto a nível físico, psicológico 

e financeiro. Numa revisão de literatura de Haley (2003) apresenta que os CF percecionam a 

existência de alterações físicas, mentais, sociais notados com menor atividades de 

socialização e económicas devido a alterações laborais e custos de medicação. Neste sentido o 

apoio dos profissionais de saúde o suporte de outros membros da família apresentam um 

papel fundamental na partilha de responsabilidades e gestão de cuidados. No entanto, ressalta-

se que isto nem sempre ocorre, havendo um maior impacto da vida do familiar cuidador 

(Oliveira, Oliveira, Junior, & Crizel, 2016).  

Cinco cônjuges do presente estudo reportaram a ocorrência de mudanças na sexualidade, 

que poderá ser entendida por os doentes não se encontrarem em condições físicas. Este 

resultado converge com os resultados de Ussher et al. (2011) sobre as alteações de intimidade 

e sexuais serem reduzidas com a doença ou mesmo extintas, acrescentando que pode levar a 

sentimentos de tristeza, perda ou por outro lado a aceitação. 
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A perceção de mudanças no doente denotou-se fundamentalmente às suas alterações 

emocionais com a perceção do diagnóstico de DOP, possivelmente associado à consciência de 

finitude e impotência face a sua doença. Estas conclusões vão ao encontro da literatura que 

considera que os cuidadores percecionam mudanças na personalidade do doente e de humor 

resultante do diagnóstico ou tratamento de cancro, sendo no entanto compreendidas e aceites 

(Ussher et al., 2011). 

As mudanças laborais, nomeadamente abandono ou sucessivos pedidos de baixa médica 

devido às suas responsabilidades nos cuidados, verificadas no presente estudo, são também 

notados no estudo de Grunfeld et al. (2004).  

A compreensão de ausência especificidades face o contexto, parece poder ser 

compreendida pelo tempo que os CF despendem na oferta de cuidados ao doente. Mesmo 

quando não residiam com este, apresentavam proximidade de residência ou deslocavam-se, 

no sentido de atender às necessidades do doente. Ribeiro e Souza (2010) comprovam que o 

facto dos cuidadores despenderem períodos de tempo longos na oferta dos cuidados pode 

levar a que varias atividades diárias dos CF sejam interrompidas e a rotina deste seja altera 

por completo. 

No que reporta aos principais motivos que leva aos familiares assumirem os cuidados 

do DOP, o fator mais reportado remeteu para a obrigatoriedade e ter de o fazer, seguidos da 

possibilidade de retribuir os cuidados. Assim, os CF parecem assumir os cuidados por 

considerarem uma obrigatoriedade moral pelo laço de sangue que os une. Estas motivações 

são corroboradas por um estudo com cuidadores domiciliários de Yavo e Campos (2016) que 

considera que os cuidadores atuam de acordo com os seus princípios e ideias. Para além disso, 

como notado no presente estudo e corroborado pela literatura, os cuidadores assumiram a 

responsabilidade dos cuidados por considerarem o doente dependente em determinados 
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domínios considerando por isso que não o deve abandonar perante as suas necessidades e 

limitações (Stajduhar et al., 2008).  

No que concerne à vivência emocional, os resultados apontam para um misto de 

sentimentos experienciados pelos cuidadores, onde apesar de todos reportarem algum 

sofrimento emocional, pela notoriedade das suas emoções negativas, também salientaram a 

existência de emoções positivas desencadeadas pela possibilidade de cuidar. A experiência de 

emoções distintas e por vezes contraditórias é também notada nos estudos de Fogaça, 

Carvalho e Montefusco (2015) e de Kang et al. (2012). Quando os cuidadores percecionam 

que são capazes de cuidar, sentem-se mais satisfeitos na oferta dos cuidados e evidenciam 

menos sintomas negativos como culpa, tristeza, raiva (Benedetti et al., 2015; Rabow et al., 

2004). A perspetiva destes autores converge com alguns dos resultados encontrados, que 

evidenciaram que independentemente do contexto de prestação de cuidados e se estes residem 

ou não com o doente, todos os cuidadores reportam a presença de vivência emocional 

negativa. Neste sentido, em concordância com o referido, estudo de Tavares (2016) aponta 

que o tempo total dedicado aos cuidados não implica um menor sofrimento ou perceção de 

menor sobrecarga.  

A vivência emocional negativa dos CF do presente estudo é notada através de variadas 

emoções como choro, tristeza, preocupação, sobrecarga, muito complicado, raiva, revolta, 

medo, desespero e controlo emocional perante o doente.  

A presença de emoções negativas devem ser contextualizadas não somente como estando 

associadas ao diagnóstico oncológico em situação paliativa do familiar, como também com a 

consciencialização da sua finitude e pela necessidade de reajustamento em vários domínios da 

sua vida perante as necessidades do doente. Tais resultados parecem se coadunar com a 

literatura que aponta a presença de algum sofrimento e cansaço perante as angústias dos 
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cuidados e privações adjacentes dada a responsabilidade e dedicação aos mesmos (Figueiredo 

et al., 2017). 

O medo pode ser apresentado pela dúvida sobre o que pode acontecer amanhã e face as 

competências na prestação dos cuidados prestados. Esta relação entre o medo e a dúvida na 

oferta dos cuidados é suportada pela literatura que aponta que tal ocorre por os CF não terem 

conhecimentos claros de como fornecer determinados cuidados aos doentes (Tavares, 2016).  

A preocupação, no presente estudo, encontra-se associada à ansiedade e ao medo que algo 

aconteça, dadas as limitações do doente e o seu estado de vulnerabilidade. Em 

complementaridade, o estudo de Tavares (2016) considera que para além da relação com a 

ansiedade a preocupação se relaciona com a impotência dos cuidados no alívio dos 

sofrimentos do doente. É notado noutros estudos o forte sofrimento emocional que os 

cuidadores atravessam no fornecimento dos cuidados, que poderá traduzir-se em cansaço 

(Oliveira et al., 2013). No entanto no presente estudo, este cansaço foi reportado para além do 

emocional também físico, notado em outros estudos pela sobrecarga face as múltiplas 

responsabilidades a encargo do cuidador (Duarte, Fernandes, & Freitas, 2013). O impacto a 

nível físico encontra-se descrito através da perceção de cansaço, alterações no padrão de sono 

e limitações físicas (problemas de pernas e costas). Em concordância com o exposto, a 

literatura nota que à medida que a doença progride, o cuidador se encontra exposto a mais 

stresse, alterações de sono e fadiga (Palos et al., 2011). 

A dificuldade notada pelos cuidadores no presente estudo pode ser considerada pela não 

perceção de melhorias mesmo com todos os cuidados prestados e dedicação fornecida. Estes 

dados encontram-se também no estudo de Oliveira et al. (2013) que consideram a existência 

de tristeza quando os cuidadores falam dos cuidados e da sua dificuldade por não 

percecionarem melhorias, apesar do seu empenho e dedicação. 
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A vivência emocional positiva poderá ser compreendida pelo bem-estar provocado dada a 

possibilidade de cuidar, nomeadamente gostar, ser bom cuidar e se sentir bem na realização 

desta tarefa. Uma explicação possível a estes sentimentos positivos é que mesmo que cuidar 

seja uma tarefa complexa e exigente, existe uma relação de afeto com o familiar doente, o que 

leva a transformar este cuidado em ato de amor e carinho. Estes dados são apoiados pelo 

estudo de Barbosa, Ferreira, Melo e Costa (2017) que aponta que os cuidadores apresentam 

sentimentos de prazer, satisfação, privilégio, bem-estar por poderem partilhar o maior tempo 

possível ao lado do doente. Estes podem ser ainda uma forma de significar o sofrimento que 

os cuidadores apresentam (Hauser & Kramer, 2004; Northouse et al., 2010).  

Outro aspeto evidente nos resultados é o controlo emocional. A não expressão de 

sentimentos negativos ocorreu para não preocupar o doente, não lhe tirar a esperança, não o 

magoar ou causar sofrimento, não o angustiar, entre outras. Estes resultados são escassos na 

literatura, no entanto nota-se que muitas vezes os cuidadores inibem-se de falar para não 

preocupar o doente, ou seja, a família finge que não se passa nada (Leal, 2003).  

Face aos relatos dos CF percebeu-se que cuidar para eles tem um significado positivo, 

nomeadamente, ato de amor, companheirismo, cuidar em vida e fazer tudo o que precisar. A 

representação do cuidar, como um ato de carinho, é também notado por Sequeira (2013), que 

complementa que esta significação pode contribuir para a satisfação e sensação de bem-estar 

geral. 

No que se reporta às estratégias de coping que os CF recorrem para lidarem com as 

adversidades e dificuldades que se irrompem na oferta dos cuidados é notado que os 

cuidadores recorrem muito ao coping de apoio informal, nomeadamente para alívio 

emocional. O grande recurso ao coping focado na emoção foi ainda notado através de 

estratégias de distração, isolamento e religioso. As conclusões formuladas vão ao encontro 

dos resultados de outros estudos, que também apontam maior recurso a estratégias de coping 
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focadas na emoção, uma vez que não podem mudar a situação, então tentam gerir as situações 

da melhor forma possível, evitando-a ou socorrendo-se da religião (Simonetti & Ferreira, 

2008). 

Nas entrevistas sinalizou-se o recurso ao coping focado no problema, mediante estratégias 

de adaptação, como viverem um dia de cada vez, habituação e aceitação. Estes podem ser 

compreendidos face o conformismo e aceitação do decurso da doença e finitude do doente, 

focalizando o seu pensamento e recursos no presente. Este tipo de estratégias adaptativas são 

também encontradas noutros estudos, pela compreensão da necessidade dos doentes na oferta 

dos cuidados ou viver um dia de cada vez, que permitia desfrutar de cada dia sem pensar em 

problemas que possam surgir (Stajduhar et al., 2008).  

A aceitação pode ser explicada pelo facto de perceberem que não podem alterar a 

situação, habituando-se e conformando-se com esta realidade. Conclusões similares são 

descritas no estudo de Chambers, Ryan e Connor (2001), onde se apurou que com o passar do 

tempo, os cuidadores tendem a aceitar a situação de doença do familiar. De acordo com a 

literatura, a utilização da estratégia de aceitação pelos cuidadores de doentes oncológicos 

encontra-se associada a menores tensões percecionadas nos cuidados (Redinbaugh, Baum, 

Tarbell, & Arnold, 2003). Em complementaridade, estudo de Papastavrou et al. (2012) 

evidenciou que o uso de estratégias focadas no problema como abordagens positivas pelos 

cuidadores leva a que estes apresentem menor sofrimento emocional do que quando utilizam 

estratégias focadas nas emoções. 

Nos testemunhos dos CF, a religião apresentou-se como uma forma dos cuidadores 

encontrarem significado nas suas vidas, através das suas preces e de facilitarem a sua 

adaptação aos cuidados e à finitude do ente querido. A religião como um fator de adaptação 

ao novo papel converge com o parecer de Figueiredo et al. (2017) e Oliveira et al. (2017), que 

indicam que é nesta que os cuidados encontram forças para manter o seu papel de cuidador, 
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acreditando em momentos de maior facilidade e melhorias no futuro. Assim, as crenças e a fé 

permitem uma maior aceitação da nova realidade e apoio no suporte perante as adversidades 

que podem surgir na prestação de cuidados (Ferreira 2013; Figueiredo et al., 2017; Oliveira et 

al., 2017). 

Os testemunhos dos cuidadores referentes à religião, nas suas crenças e estratégias de 

coping, foram notados principalmente em CD. Esta especificidade de contexto deverá ser 

analisada segundo os valores culturais de cada participante que podem influenciar o tipo de 

estratégias que estes utilizam para lidar com uma determinada situação. Esta visão é 

partilhada por Chambers et al. (2001), onde clarificam que os cuidadores recorrem a 

diferentes estratégias para lidar com as situações e que estas refletem as suas características 

pessoais, ambientais e culturais. 

No que reporta ao suporte social percebido pelos CF, estes consideraram o apoio dos 

profissionais de saúde e apoio de familiares e vizinhos. O apoio familiar é notado no domínio 

instrumental e no alívio emocional pela partilha das suas dificuldades nos cuidados. Estes 

resultados corroboram o estudo de Stajduhar et al. (2008), que considera o diálogo com os 

familiares como um fator facilitador no processo de lidar com os cuidados, por permitirem 

partilhar a dificuldade do papel e receber a compreensão dos outros. Neste sentido, o suporte 

destes permite que os cuidadores suportem melhor as adversidades resultantes da doença 

oncológica (Figueiredo et al., 2017). Em complementaridade com os resultados do presente 

estudo, Rezende, Gomes, Rugno, Carvalho e Carlo (2016) apuraram que o suporte familiar 

permite que os cuidadores lidem melhor com as suas frustrações, sofrimentos, sintomas 

depressivos e ajuda no alívio da sobrecarga através da sensação de nutrirem capacidades para 

atenderem todas as tarefas necessárias nos cuidados. 

Numa outra perspetiva surge apontado pelos CF a necessidade de mais apoio, 

principalmente instrumental, nos cuidados do dia-a-dia. Tal pensa-se que ocorra devido ao 
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elevado tempo despendido nos cuidados, impeditivos de ter tempo para si, intensificando-se 

quando não tem apoio de outros familiares ou cuidadores com quem gerir e partilhar estes 

cuidados. Estudo com cuidadores de doentes oncológicos aponta que, independentemente, de 

saber ou não como cuidar e das vontades inerentes aos cuidados, o facto deste percecionarem 

a falta de apoio da família leva a que se sintam sobrecarregados (Nietsche et al., 2013).  

O facto dos CF com acompanhamento da equipa em CD percecionarem a disponibilidade 

24h por dia por telefone e presencialmente, todos os dias da semana pode levar a que estes se 

sintam apoiados sempre que o necessitem. Neste sentido o estudo de Stajduhar et al., (2008) 

evidencia que a perceção de suporte e disponibilidade dos profissionais de saúde leva a que os 

cuidadores se sintam mais seguros na oferta dos cuidados, dado sentirem que caso necessitem 

encontram-se apoiados.  

A maioria dos cuidadores relatou satisfação com o apoio da equipa de CP, 

principalmente em CD pelo apoio nos cuidados e os profissionais de saúde se mostrarem 

disponíveis e atentos. Estes dados são suportados pelo estudo de Gurriere, Zagorski e Coyte 

(2013), desenvolvido com cuidadores domiciliários que também concluiu que estes se 

encontravam satisfeitos, principalmente com o apoio médico e de enfermagem fornecido 

pelas equipas que se dirigiam a suas casas, por considerarem ver as suas necessidades 

atendidas.  

Relativamente à comunicação com os profissionais de saúde, os CF caracterizam-na 

como tendo sido realizada de forma direta, forneceram perspetivas de vida, salientaram a 

necessidade de preparar os outros familiares para a finitude, informaram o que poderia vir a 

acontecer e prepararam para o fim da vida do familiar. A comunicação do prognóstico 

também é referenciada no estudo de Cherlin et al. (2005), no entanto, estes apontam que 

poucos profissionais de saúde fornecem este tipo de informação e quando fornecem muitos 

cuidadores duvidam da mesma.  
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Na perspetiva de alguns CF o diagnóstico deveria ser somente informado à família e não 

ao doente, isto por percecionarem que eles não beneficiam desta informação, uma vez, que 

pelo conhecimento que tem dos mesmos, sabiam que iam ficar deprimidos. Esta visão é 

corroborada por dados de outro estudo realizado com CF que apontam a conspiração do 

silêncio dos familiares. A não partilha de informações ocorre no sentido de os proteger, dado 

também verificado nos testemunhos dos CF do presente estudo (Mendes, 2009). 

Por fim, denotou-se no presente estudo, que a vivência emocional surgiu como central na 

análise da experiência de cuidar pelos CF de doentes oncológicos em fim de vida, dada a sua 

relação testemunhada com vários domínios e notada ao longo da discussão. Nomeadamente, a 

vivência emocional negativa surgiu reportada pelos cuidadores como estando relacionada com 

a necessidade de apoio instrumental. A literatura considera que a perceção de sobrecarga 

como um determinante de maior sofrimento psicológico (Dumont et al., 2006).  

A relação descrita pelos CF da vivência emocional com as mudanças resultantes do cuidar 

são suportadas pelo estudo de Cameron, Franche, Cheung e Stewart (2002), onde se considera 

que a necessidade de se adaptar a um novo estilo de vida funciona como preditor de 

sofrimento emocional.  

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

Dado os resultados verificados, torna-se evidente que a presente investigação permitiu 

compreender como os cuidadores familiares de DOP vivenciam a experiência de cuidar e 

perceber o impacto que esta tem nos diferentes domínios da sua vida. Desta forma, e sendo 

notadas grandes mudanças e necessidades de apoio aos CF, os profissionais de saúde devem 

realizar uma avaliação completa, considerando-os na sua totalidade, antes de intervir. Neste 

sentido, propõe-se um modelo de intervenção desenvolvido por Given, Given e Sherwood 

(2012), que avalia múltiplos domínios que podem auxiliar na perceção de necessidades e na 
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oferta de apoios e intervenções aos cuidadores. Estes domínios incluem as tarefas inerentes ao 

cuidar, reestruturações na vida do cuidador, atividade laboral, recursos e necessidades 

financeiras, exigências dos cuidados e tempo necessário para a sua oferta, conhecimentos e 

domínios sobre assistência ao doente, capacidades e disposição para cuidar do doente, 

necessidades de saúde física e mental do cuidador, recursos sociais e familiares disponíveis e 

expectativas do cuidador neste papel. Esta avaliação possibilitaria percecionar as necessidades 

que os cuidadores apresentam no sentido de as colmatar e fornecer maior segurança da oferta 

dos mesmos.  

Para além do referido, as equipas de saúde devem ainda realizar uma abordagem 

individualizada, no sentido de perceber as estratégias utilizadas para lidar com os cuidados de 

forma a se ajustarem às necessidades dos cuidadores, antecipando problemas, tarefas, 

percecionando limitações e incentivando nos cuidados (Stajduhar et al., 2008). Assim, devem 

ser implementados programas de intervenção em CP direcionados para o cuidador com o 

intuito de melhorar a sua qualidade de vida, fornecendo mais apoio e conforto emocional 

(Rezende et al., 2016).  

O apoio da equipa de profissionais de saúde pode ser também direcionada para a partilha 

e orientação de aspetos práticos, como adaptações no domicílio, informações sobre os 

recursos, serviços públicos e privados, uma vez que Reigada et al. (2014) consideram que 

pequenas mudanças podem melhorar a autonomia e qualidade de vida dos cuidadores. Assim, 

a implementação de programas de educação e de treino de habilidades fornecidos aos 

cuidadores poderá ser também pertinente, no sentido de permitir que estes percebam os 

sintomas que se podem desenvolver ao longo da doença, como atender às dores e outros sinais 

do doente (Hauser & Kramer, 2004). Estudos apontam ainda para a necessidade das equipas 

estarem disponíveis, pelo menos para comunicações telefónicas para qualquer urgência que 

ocorra para fornecimento de orientações (Jansma, Schure, & Jong, 2005). 
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Dado o impacto da oferta dos cuidados na vida do cuidador, nomeadamente a nível 

laboral, parece oportuno o desenvolvimento de propostas de alterações nas políticas dos 

cuidados de familiares, no sentido de proporcionar a proteção do emprego destes cuidadores 

(Dumont et al., 2006). 

Para além do referido, dado as múltiplas tarefas que os cuidadores assumem, parece 

importante que a intervenção dos profissionais de saúde incida no fornecimento de 

possibilidade de descanso com internamento ou oferta de serviços de lar para a família 

recuperar forças e posteriormente retomarem os cuidados (Cameron et al.). 

No sentido de melhorar e orientar a oferta de cuidados aos familiares cuidadores, 

Cameron e Gignac (2008), no seu estudo desenvolveram um quadro onde consideram 

diferentes fases da doença e quando os doentes se encontram em CH e em CD. Este quadro 

apresenta as necessidades de intervenção do cuidador, as suas necessidades de suporte e que 

as necessidades e mudanças são distintas ao longo do processo de cuidar. O apoio encontra-se 

orientado sempre a nível de informação, emocional, instrumental e avaliação de apoio e 

eficácia em todas as fases. Este foi desenvolvido para doentes com acidente vascular cerebral, 

no entanto os próprios autores defendem a sua utilidade com cuidadores de doentes 

oncológicos. 

Por fim, os profissionais de saúde para além do apoio no processo de morrer no doente 

devem manter o acompanhamento após a perda do doente, no processo de luto. Estes 

programas nem sempre são aplicados, no entanto quando aplicados têm mais adesão pela 

assistência domiciliar, sendo por isso um alerta para as equipas hospitalares, no sentido de 

haver maior orientação para colocar em funcionamento deste tipo de programa (Jansma, 

Schure, & Jong, 2005).  

Conclui-se que a variabilidade dos resultados apontados pelo presente estudo tem grandes 

implicações no tipo de suporte e orientações que devem ser prestadas pelas equipas de CP. 
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Deste modo, o fornecimento de informação e esclarecimentos encontra-se patente como a 

intervenção primária dos profissionais de saúde junto aos CF. A sua pertinência decorre que 

muitas vezes os cuidadores não se sentem preparados para assumir o papel de cuidador, tendo 

por isso necessidade de orientações nesse sentido, para se sentirem mais confiantes nos 

cuidados prestados. Em vez de criar suposições, os profissionais de saúde devem ouvir 

atentamente as necessidades dos cuidadores, nomeadamente sobre a doença, necessidades de 

apoio físicas e orientar como devem lidar com os sintomas e agir perante alterações e 

problemas médicos. Para além disso, devem fornecer apoio de forma aos cuidadores 

desenvolverem estratégias adequadas para lidar com a sobrecarga dos cuidados. Neste 

sentido, recomenda-se o desenvolvimento de treinos de habilidades e estratégias para gerir as 

situações de maior dificuldade, intervenção na gestão familiar, laboral e relacional bem como 

as suas necessidades físicas e psicológicas. Orientando assim, para formas de aliviar o stresse 

vivenciado com os cuidados e despertar a atenção dos mesmos para sinais e sintomas de 

cansaço e necessidade de repouso. Tal denota grande pertinência para a confiança dos 

cuidadores nas suas habilidades, devendo sempre manter o seu apoio e acesso a recursos para 

facilitar a assistência (Hauser & Kramer, 2004; Northouse et al., 2010). A intervenção quando 

incidente nas estratégias de coping tendem a ser direcionadas no sentido de promover coping 

ativo, resolução de problemas e redução de estratégias de evitar e negar e apresentam 

melhores resultados na satisfação dos cuidados (Northouse et al.). 

Assumimos como limitações do presente estudo a não contemplação do tempo 

despendido pelos CF para os cuidados. Uma outra limitação é dado nos termos inspirado nos 

princípios da Grounded Theory, não ter cumprido o requisito de atingir a saturação teórica. 

Deste modo, consideramos que seria relevante para investigações futuras, uma análise mais 

profunda deste fenómeno. Para além disso a inclusão de um grupo em que os doentes se 

encontram internados, no sentido de analisar especificidades do mesmo, dado o apoio ser 
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fornecido maioritariamente pelos profissionais de saúde neste contexto. Para além disso, a 

realização de investigações longitudinais, focadas nos discursos e subjetividade da 

experiência individual, possibilitaria analisar as necessidades dos CF ao longo de todo o 

processo no sentido de adaptar o apoio dos profissionais de saúde, nesse sentido.  
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Considerações Finais 

A concretização deste trabalho possibilitou um maior conhecimento da vivência da 

doença oncológica em situação paliativa e o processo de morrer na perspetiva dos doentes e 

dos seus CF. Neste sentido e de modo sucinto, serão de seguida apresentadas algumas 

considerações no que alude aos principais resultados alcançados, limitações do estudo, 

recomendações e sugestões para investigações futuras. 

Conscientes que a generalização não faz parte dos prossupostos das investigações 

qualitativas, não podemos deixar de considerar que este estudo pode constituir-se um 

contributo pertinente para a compreensão de um fenómeno tão complexo, que é a experiência 

de uma doença oncológico em situação paliativa. Assim, recorrendo a este tipo de 

metodologia de investigação, foi possível explorar a experiência individual e subjetiva em 

profundidade, permitindo identificar alguns aspetos importantes na compreensão de como 

este é vivenciado pelos doentes e os seus CF.  

Analisando globalmente a perspetiva dos doentes sobre este processo podemos verificar 

que estes reportam grandes limitações físicas, relacionadas à deterioração física e perdas 

funcionais. A existência destas limitações leva a mudanças na vida do doente, pela 

impossibilidade ou dificuldade de realizar algumas tarefas. Nesta linha de pensamento, os 

doentes podem-se percecionar mais dependentes e apresentar sentimentos negativos por 

considerarem ser uma pessoa diferente. A adaptação a esta nova dinâmica vivencial é poutada 

pela dificuldade de aceitar a mesma. No entanto, percecionando a sua impotência na sua 

alteração, os doentes tendem a resignar-se.  

A vivência emocional negativa parece surgir desde o momento do diagnóstico de doença 

oncológica, prolongando-se no processo em que vivem a finitude. No entanto, nesta última 

surgem não só emoções de choro e tristeza, como também se podem notar pensamentos de 

fim de vida e medo do amanhã pela inconstância em que vivem.  
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Os resultados apontam também que muitos doentes, mesmo perante a sua realidade de 

diagnóstico paliativo, ainda tem esperança na cura. Esta se por um lado, permite que os 

doentes se mantenham envolvidos nos tratamentos e facilite a sua adaptação à iminência da 

morte. Por outro lado, pode-se decorrer da falta de clareza das informações partilhadas pelos 

profissionais de saúde. Denotando-se o papel dos profissionais de saúde de grande relevância 

no sentido, que os doentes não vivenciam os seus últimos momentos de vida como uma 

experiência irrealista.  

O conhecimento do seu diagnóstico real, se pretendido por uns, outros optam por não o 

saber, no sentido de se protegerem e irem vivendo dentro da limitada informação que lhe 

transmitem. No entanto, por outros, a perspetiva de falta de informação leva a que estes não 

se consigam perspetivar no futuro, não tendo conhecimento da sua realidade atual e 

compreensão das limitações.   

No que reporta aos resultados do segundo estudo, na oferta dos cuidados deve ser 

considerada pela sua multidimensionalidade e complexidade dados os vários domínios 

incluídos nas tarefas de cuidar. Para além de tarefas de domínio físico é igualmente fornecido 

apoio e conforto ao doente, envolvendo ainda preocupações com a vida laboral, familiar e 

social de quem cuida. A necessidade de se reajustar aos cuidados e às necessidades dos 

doentes familiares refletem-se várias mudanças na vida do cuidador. Para além disso, 

associado a todo este processo, a consciencialização do estado de finitude do ente querido, 

leva os cuidadores a reportarem um misto de sentimentos, por vezes contraditórios ao longo 

deste processo. Apesar de ser notória a presença de sofrimento emocional, face às emoções 

negativas descritas, são apontadas também emoções positivas desencadeadas pela 

possibilidade e satisfação de cuidar.  

O apoio fornecido por outros familiares apresenta-se como um fator de grande 

importância no seu alívio emocional. Por outro lado, os cuidadores referem a necessidade de 
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apoio, nomeadamente, instrumental nos cuidados diários, uma vez que se deparam com 

grandes responsabilidades, sendo por vezes, as únicas pessoas na oferta destes cuidados ao 

doente.  

Relativamente ao nosso objetivo principal, parece-nos ter sido alcançado, uma vez que 

conseguimos aceder, de forma aprofundada, à experiência de viver o processo de morrer na 

perspetiva dos doentes e seus cuidadores familiares. A exploração do fenómeno do morrer na 

perspetiva individual e subjetiva dos participantes permitiu verificar aspetos comuns a ambos, 

independentemente do contexto em que recebem apoio dos profissionais de saúde. No 

entanto, a perceção de algumas especificidades encontradas ao longo da investigação (por 

exemplo, associados à religião nos dois estudos e esperança na cura no estudo um, entre 

outras), mediante o contexto de acompanhamento, devem ser compreendidas considerando 

também as características pessoais do indivíduo, associadas aos seus contextos ambientais e 

culturais. Todavia, a perspetiva do apoio fornecido, onde se notam especificidades, 

nomeadamente, disponibilidade e atenção pela equipa de assistência em domicílio deverá ser 

analisada como fator distinto nas equipas de apoio quando prestado no hospital ou em casa. 

Na mesma linha de pensamento, percecionam-se a satisfação com ambas as equipas de 

profissionais de saúde. No entanto, as equipas domiciliárias encontram-se retratadas pela 

disponibilidade e atenção, para além do apoio no controlo de sintomas e da dor.  

A partir da experiência subjetiva e aprofundada dos participantes sobre a vivência de 

doença oncológica em situação paliativa foi possível estabelecer importantes orientações para 

a intervenção prática da equipa interdisciplinar. Denota-se ainda que a variabilidade dos 

resultados apontados pelo presente estudo, pelos DOP e seus CF, tem grandes implicações no 

tipo de suporte e orientação que deve ser prestada pelas equipas de CP.  

Os resultados referentes à vivência do doente face à doença oncológica em situação 

paliativa denotam que a intervenção deverá atender o doente na sua totalidade, considerando 
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aspetos físicos, psicológicos, sociais e espirituais a fim de possibilitar uma morte digna e com 

conforto. Para além disso, as conceções sobre as necessidades de informação reforçam a ideia 

de necessidade da implementação dos programas de treino das habilidades comunicacionais. 

Estas devem incluir no treino de competência a comunicação no momento do diagnóstico 

paliativo e no decorrer do processo de morrer, face a necessidade de esclarecimentos. Para 

além disso, dada a formação dos profissionais de saúde em cuidados paliativos, pelas suas 

aptidões, adequa-se a capacitação dos outros profissionais de saúde para as técnicas de 

comunicação mais adaptadas à transmissão de más notícias.  

O conceito de totalidade na intervenção é também transferível para a assistência fornecida 

aos cuidadores, uma vez que no assumir de novas responsabilidades de cuidados e um novo 

papel, também vêm a sua vida alterada em função do doente e das suas necessidades. No 

modelo de intervenção dos profissionais de saúde sugere-se num primeiro momento, o 

fornecimento de informação e esclarecimentos junto dos CF. No entanto, para além do apoio 

instrumental o apoio em orientações de como lidar com os seus aspetos emocionais também 

parece ser considerado de grande pertinência. Para além disso, deve ser orientada a 

intervenção no sentido dos cuidadores desenvolvam e percecionem estratégias adequadas para 

lidarem com a sobrecarga dos cuidados.  

A pertinência de inclusão do domínio religioso é notado nos dois estudos, dado os aspetos 

culturais dos participantes, estes apresentam crenças religiosas e recurso a preces e à sua fé 

para lidarem com a situação de doença ou de cuidados. Neste sentido os profissionais de 

saúde devem estar atentos a sinais de angústia espiritual pelo seu importante papel na 

adaptação à finitude e na qualidade de vida. 

Em termos conclusivos parece-nos que ambos os estudos se denotam com grande 

pertinência clinica e científica. Ficando evidente a importância da realização de investigação 

em doentes com diagnóstico paliativo, no sentido de compreender as suas necessidades, dadas 
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as suas vulnerabilidades e também a dos familiares. Notada a multidimensionalidade desta 

experiência, fundamentam-se intervenções dos profissionais de saúde atendam todos os 

sofrimentos do doente e dos seus familiares ao longo do mesmo.  

Em ambos os estudos que compõem o presente trabalho, encontram-se algumas 

limitações, desde longo porque o número de participantes não permitiu alcançar a saturação 

teórica. Para além disso, destaca-se ainda a pertinência de integrar um novo contexto nesta 

análise, o contexto de internamento, dado que os cuidadores principais seriam os profissionais 

de saúde e não os seus familiares. Neste sentido, eventualmente os cuidadores encontravam-se 

com menos responsabilidades nos cuidados. Ressalta-se ainda a recolha de dados num só 

momento, dado o carater transversal do mesmo.  

Neste sentido, parece-nos pertinente em estudos posteriores acompanhar o processo de 

morrer nos doentes e cuidadores ao longo de distintas fases, no sentido de analisar se ocorrem 

necessidades específicas em cada momento, ou seja, um estudo de carater longitudinal. Para 

além das implicações relatas em cada um dos estudos, sugere-se ainda a realização de um 

estudo que contemple a vivência emocional dos doentes no viver uma doença terminal e a dos 

cuidadores poderia potencializar maior compreensão desta, no sentido de perceber se existe 

alguma relação devido ao grande o tempo partilhado. A integração de uma amostra mais 

jovem também poderia potenciar a compreensão de outras alterações nas duas vidas.  
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Anexo A- Termo de Consentimento Informado Doentes oncológicos em situação 
paliativa 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

O presente estudo insere-se num projeto de investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia 

Clínica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 

O objetivo desta investigação consiste em compreender como os doentes vivem o processo 

de doença e os tratamentos que estão realizar, no sentido de perceber quais as suas principais 

dificuldades, necessidades e desejos, os sentimentos e as emoções que as acompanham e forma 

como lidam com elas. Pretende-se com a realização deste trabalho contribuir para a melhoria 

dos cuidados prestados aos doentes em tratamento paliativo.  

 

Para concretizar os objetivos de investigação é necessária a realização de uma entrevista 

por nós denominada de “entrevista conversada”. No sentido de proporcionar o clima de empatia 

mais favorável à expressão de sentimentos, emoções e significados. Por forma a estar mais 

centrado em si e no que comigo partilha, por um lado; garantindo que nenhum material da 

entrevista se perde, por outro; a entrevista será gravada, caso conceda autorização.     

Para tal, gostaria de o/a Convidar a Participar neste Projeto de Investigação, sendo 

que o seu papel consistirá em: 

 Responder a algumas questões que compõem a entrevista; 

 Autorizar a gravação auditiva da entrevista. 

Ao participar, de forma voluntária, estará a contribuir para o desenvolvimento da 

ciência em geral e da investigação na área da Psicologia da Saúde e Oncológica, em particular. 

No meu papel enquanto Investigadora, comprometo-me a: 

 Garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados fornecidos; 

 Utilizar os dados recolhidos, exclusivamente, para efeitos de investigação; 

 A assegurar que a eventual desistência ou recusa em colaborar na investigação, 

não tem qualquer consequência para si. 
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Consentimento Informado do Participante (preencha por favor os espaços que se seguem): 

Eu, …………………………………………………………………………………… 

Declaro ter lido e compreendido os objetivos da presente investigação e as implicações da 

minha participação. Autorizo a utilização do sistema de áudio para a gravação da entrevista e 

aceito responder às questões colocadas oralmente. Por isso declaro que é de livre vontade que 

aceito participar, confiando que os dados serão somente utilizados nesta investigação. 

 

Gratas pela sua colaboração 

Com os melhores cumprimentos: 

 

Vila Real, setembro de 2016. 

 

A Investigadora                                                               A Coordenadora da Investigação 

 

________________________                                     ____________________________ 

        (Vânia Patrícia Costa Araújo)                                           (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-Costa)  
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Anexo B- Termo de Consentimento Informado Cuidadores Familiares 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

O presente estudo insere-se num projeto de investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia 

Clínica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 

O objetivo da presente investigação consiste em compreender como os familiares de 

doentes em tratamento paliativo vivem o processo de doença do seu ente querido, no sentido 

de perceber as principais dificuldades e necessidades sentidas, os sentimentos emoções que as 

acompanham e a forma como lidam come elas. Pretende-se com a realização deste trabalho 

contribuir para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes em tratamento paliativo e 

familiares. 

 

Para concretizar os objetivos de investigação é necessária a realização de uma entrevista 

por nós denominada de “entrevista conversada”. No sentido de proporcionar o clima de empatia 

mais favorável à expressão de sentimentos, emoções e significados. Por forma a estar mais 

centrado em si e no que comigo partilha, por um lado; garantindo que nenhum material da 

entrevista se perde, por outro; a entrevista será gravada, caso conceda autorização.     

Para tal, gostaria de o/a Convidar a Participar neste Projeto de Investigação, sendo 

que o seu papel consistirá em: 

 Responder a algumas questões que compõem a entrevista; 

 Autorizar a gravação auditiva da entrevista. 

Ao participar, de forma voluntária, estará a contribuir para o desenvolvimento da 

ciência em geral e da investigação na área da Psicologia da Saúde e Oncológica, em particular. 

No meu papel enquanto Investigadora, comprometo-me a: 

 Garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados fornecidos; 

 Utilizar os dados recolhidos, exclusivamente, para efeitos de investigação; 
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 A assegurar que a eventual desistência ou recusa em colaborar na investigação, 

não tem qualquer consequência para si. 

 

Consentimento Informado do Participante (preencha por favor os espaços que se seguem): 

Eu, …………………………………………………………………………………… 

Declaro ter lido e compreendido os objetivos da presente investigação e as implicações da 

minha participação. Autorizo a utilização do sistema de áudio para a gravação da entrevista e 

aceito responder às questões colocadas oralmente. Por isso declaro que é de livre vontade que 

aceito participar, confiando que os dados serão somente utilizados nesta investigação. 

 

Gratas pela sua colaboração 

Com os melhores cumprimentos: 

 

Vila Real, setembro de 2016. 

 

A Investigadora                                                               A Coordenadora da Investigação 

 

________________________                                     ____________________________ 

        (Vânia Patrícia Costa Araújo)                                           (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-Costa)  
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Anexo C – Sistema Geral de Categorias 

 

1. Mudanças 

1.1. Agarrei-me muito a Deus 

1.2. Alimentares 

1.2.1. Comer pela sonda 

1.2.2. Deixar de beber vinho 

1.2.3. Hábitos alimentares 

1.3. Atividades de interesse 

1.3.1. Não poder ir a uma festa 

1.3.2. Não poder rezar o terço nos funerais 

1.3.3. Não ter mãos para fazer tricô 

1.3.4. Não ir à missa 

1.4. Dependência de outros 

1.5. Económicas 

1.6. Físicas/Imagem Corporal 

1.6.1. Dores 

1.6.2. Mais magro 

1.6.3. Querer urinar e não conseguir 

1.7. Funções 

1.7.1. Sentir-se melhor por mexer num copo 

1.7.2. Calçar 

1.7.3. Dificuldade em andar 

1.7.4. Não poder fazer esforço físico 

1.7.5. Mais tempo na cama 

1.7.6. Não poder apoiar nas tarefas domésticas 

1.7.7. Não poder agachar 

1.7.8. Não poder fazer nada 

1.7.9. Não poder suportar pesos pesados 

1.7.10. Querer fazer e não poder 

1.7.11. Sentir-se preso em casa  

1.8. Laborais 

1.8.1. Não poder trabalhar 
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1.8.2. Aviso do patrão para ficar em casa se não tiver condições 

1.9. Mudou tudo 

1.10. Não poder estar na sua residência  

1.11. Não ter saúde 

1.12. No eu 

1.12.1. No fazer 

1.12.2. No pensar 

1.12.3. No ser  

1.13. Relacionais 

1.13.1. Família evita ver doente chateado 

1.13.2. Quase me fizeram o funeral 

1.13.3. Começou a reservar companhias 

1.14. Sociais 

1.14.1. A vida social 

1.14.2. Não ter vida para ir a uma festa 

1.15. Sono 

1.16. Trabalho na agricultura  

2. Outros problemas de saúde 

2.1. Cancro no reto 

2.2. Coisa na perna 

2.3. Hérnia na barriga 

2.4. Operação aos rins 

2.5. Operação à vesicula 

2.6. Operação tumor maligno intestinos 

2.7. Pedras no fígado 

2.8. Pedra nos rins 

2.9. Pneumonia 

3. Equipa de saúde  

3.1. Apoio fornecido 

3.1.1. Apoio emocional e social 

3.1.1.1. Conversam 

3.1.1.2. Solicitação de apoios sociais 

3.1.2. Cuidados físicos  
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3.1.2.1. Enfermeiros fazem curativo em casa 

3.1.2.2. Fazer análises 

3.1.2.3. Medir a tensão 

3.1.2.4. Receitar medicação se necessário 

3.1.2.5. Fazer curativos 

3.1.3. Disponíveis e atentos 

3.1.3.1. Sempre atentos 

3.1.3.2. Vasta telefonar deslocam-se logo à residência 

3.1.4. Não ter de se deslocar 

3.1.5. Quando doente trabalha equipa não vai a casa 

3.1.6. Supervisão  

3.1.6.1. Acompanham 

3.1.6.2. Avaliaram e fazem vários acompanhamentos 

3.1.6.3. Levam a rotina, de 15 em 15 dias 

3.1.6.4. Para ver depois da operação 

3.2. Motivo de acompanhamento da equipa 

3.2.1. Colega disse há minha filha que podíamos ter acompanhamento 

3.2.2. Informaram do novo acompanhamento por nova médica 

3.2.3. Por causa dos rins 

3.2.4. Filha arranjou novos médicos 

3.2.5. Desconhece motivos para estar nesta equipa 

3.2.6. Por causa do cancro 

3.2.7. Necessidade de serviço continuado 

3.2.8. Conhecimento da consulta por carta 

3.3. Opinião sobre profissionais de saúde 

3.3.1. Mal ouvia o médico 

3.3.2. Não gostava do médico 

3.4. Opinião sobre equipa de cuidados paliativos 

3.4.1. Aconselho esta equipa 

3.4.2. Agradece todo o apoio 

3.4.3. Visitas deveriam ser mais regulares 

3.4.4. Extraordinária  

3.4.5. Gosto da equipa 
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3.4.6. Gosto de falar com a doutora 

3.4.7. Encaminhamento devia ter sido mais cedo 

3.4.8. Não podem fazer mais  

3.4.9. São impecáveis 

3.4.10. Tudo o que a doutora disser é sagrado 

4. Comunicação  

4.1. Doente- Familiares 

4.1.1. Compreendem o que sente 

4.1.2. Converso com 

4.1.2.1. Conhecidos 

4.1.2.2. Cônjuge  

4.1.2.3. Família 

4.1.2.4. Filhos 

4.1.2.5. Genro 

4.1.2.6. Irmã 

4.1.2.7. Sobrinha 

4.1.3. Converso sobre 

4.1.3.1. Dores 

4.1.3.2. Momentos que tem de se desabafar  

4.1.3.3. Preocupações da morte 

4.1.3.4. Se devia ser operado 

4.1.3.5. Confortam 

4.1.4. Dificuldades de comunicação 

4.1.4.1. A palavra cancro não surge em casa 

4.1.4.2. Filhos não o vêm doente 

4.1.5. Família oculta informação  

4.1.5.1. Falam com profissionais de saúde 

4.1.5.2. Filhas não gostam de me ver chorar 

4.1.5.3. Não me ver chateado 

4.1.5.4. Não pensar tanto na minha vida 

4.1.5.5. Por doente não querer saber 

4.1.5.6. Vejo zumzum para ali e além 

4.1.6. Não compreendem o que doente sente 
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4.1.7. Não comunicação com familiares 

4.1.7.1. Omitir dores 

4.1.7.2. Família pergunta 

4.1.7.3. Engolir e calar 

4.1.7.4. Não demonstrar 

4.1.7.5. Não os chatear com a doença 

4.1.7.6. Não falar 

4.1.7.7. Não fazer uma guerra num copo de água 

4.1.7.8. Não os preocupar 

4.1.7.9. Não partilha de preocupações sobre a morte 

4.1.7.10. Não incomodar 

4.1.7.11. Para não sofrerem 

4.1.7.12. Não quer 

4.2. Profissionais de saúde-doente 

4.2.1. Esquecimento do que eles dizem 

4.2.2. Comunicação com outros familiares 

4.2.2.1. Filha recebeu a informação dos médicos 

4.2.2.2. Filha talvez saiba mais 

4.2.2.3. Conversam mais com a filha 

4.2.3. Forma de comunicação 

4.2.3.1. Correto 

4.2.3.2. Educado 

4.2.3.3. Pouco ouviu 

4.2.3.4. Gostasse ou não, não se importou 

4.2.3.5. Gostou como foi transmitida 

4.2.3.6. Muito bom 

4.2.3.7. Não ter aquele português para lá chegar 

4.2.3.8. Através da expressão não verbal percebeu que algo se passava 

4.2.3.9. Sensível 

4.2.3.10. Simpática 

4.2.3.11. Sincera 

4.2.3.12. Termos que não compreende  

4.2.4. Informação sobre doença e tratamentos 
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4.2.4.1. Para melhorar 

4.2.4.2. Médico esclareceu logo tudo 

4.2.4.3. Sem informação sobre a doença e tratamentos 

4.2.4.3.1. Gostava de saber o que tem 

4.2.4.3.2. Médico sabia que era cancro e não disse 

4.2.4.3.3. Não dizem nada 

4.2.4.3.4. Não informaram se era benigno ou maligno 

4.2.4.3.5. Não sabe bem da doença 

4.2.4.3.6. Não sabe o tratamento que está a fazer 

4.2.4.3.7. Não percebe o fígado estar contaminado e a doença não sei aí 

4.2.4.3.8. Dizem que está mal 

4.2.4.3.9. Ninguém informou sobre a doença que tem 

4.2.4.4. Se dissessem que ia ficar assim penalizado queria morrer 

4.2.4.5. Sem conhecimento dos motivos do novo acompanhamento 

4.2.4.6. Sobre a doença 

4.2.4.6.1. Disseram que era cancro  

4.2.4.6.2. Disseram que estava bem dos intestinos 

4.2.4.6.3. Doença irreversível 

4.2.4.6.4. Escondiam alguma coisa 

4.2.4.6.5. Mostraram a evolução do cancro 

4.2.4.6.6. Médicos dizem que vai bem 

4.2.4.6.7. Ver se tinha morte feliz 

4.2.4.7. Sobre os tratamentos  

4.2.4.7.1. Disseram que não podiam fazer nada 

4.2.4.7.2. Operado sem saber a quê 

4.2.4.7.3. Informaram que ia para outra doutora 

4.2.4.7.4. Médico não conseguia ter tempo para me tratar 

4.2.4.7.5. Não podia operar 

4.2.4.7.6. Ir para internamento de piorar 

4.2.4.7.7. Uns dizem que posso operar outros não 

4.2.5. Posição face a informação que nutre sobre a doença 

4.2.5.1. Bem informado/Satisfação com informação 

4.2.5.1.1. Bem informado 
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4.2.5.1.2. Não escondem informação 

4.2.5.1.3. Gosto de estar informado das coisas 

4.2.5.1.4. Informação deve chegar 

4.2.5.1.5. Sabe o suficiente 

4.2.5.1.6. Motivos de perceção para estar bem informada 

4.2.5.1.6.1. Equipa explicou 

4.2.5.1.6.2. Falar com outros doentes 

4.2.5.1.6.3. Ler 

4.2.5.1.6.4. Procurar 

4.2.5.1.6.5. Satisfação com a informação 

4.2.5.2. Gostava de não saber de nada 

4.2.5.2.1. Não gostava de saber mais 

4.2.5.3. Gostava de ter mais informação  

4.2.5.3.1. Perceção que a andam a enganar 

4.2.5.3.2. Perceção que escondem alguma coisa 

4.2.5.3.3. Não compreensão da informação 

4.2.5.3.4. Que doença é 

4.2.5.3.5. Como comer à vontade 

4.2.5.3.6. Dizem para dar graças a deus estar vivo 

4.2.5.3.7. Coisas boas 

4.2.5.3.8. Perceção que não tem mais doenças 

4.2.5.3.9. O que realmente se passa  

4.2.5.3.10. O que tem 

4.2.5.3.11. Se pode viver mais 

4.2.5.3.12. Só dizem que está bem 

4.2.5.3.13. Sobre a operação 

4.2.5.4. Mais vale viver um bocadinho na ignorância 

4.2.5.5. Não compreensão da informação 

4.2.5.6. Não escondem informação 

4.2.5.7. Não gostou porque ficou triste 

4.2.5.8. Sem recordação de como o informaram da doença 

4.2.5.9. Não sabe se escondem informação 

4.2.5.10. O suficiente nunca se sabe, mas chega 
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4.2.6. Relação com profissionais de saúde 

4.2.6.1. Médico dá forças 

4.2.6.2. Médico diz para não desistir 

4.2.6.3. Médico muito atencioso 

5. Crenças 

5.1. Alimentares 

5.1.1. Melhor se comer 

5.1.2. Mais calma por deixar de beber 

5.2. Ciência e profissionais de saúde 

5.2.1. Doutora pode ajudar 

5.2.2. Graças à ciência está vivo 

5.2.3. Melhoria com medicação 

5.3. Religiosas 

5.3.1. Crente a 100% 

5.3.2. Omnisciência de Deus 

5.3.2.1. Aceitar o que Deus manda 

5.3.2.2. Curar só com a ajuda de Deus 

5.3.2.3. Deus é grande pode melhorar a doença 

5.3.2.4. Deus pode travar a doença 

5.3.2.5. Deus pode ajudar 

5.3.2.6. Forma de Deus chamar o doente até ele  

5.3.2.7. Graças a Deus está vivo 

5.3.2.8. Melhorar só com a mão de Deus por baixo 

5.3.2.9. O que Deus der 

5.3.2.10. O que Deus quiser 

5.3.2.11. Vida nas mãos de Deus 

6. Eixo temporal 

6.1. Passado 

6.1.1. Antes da doença 

6.1.2. Na doença 

6.2. Presente 

6.3. Futuro 

7. Esperança 
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7.1. A doença não muda 

7.2. Ambivalência na esperança de cura 

7.3. Ambivalência na esperança de melhoria 

7.4. Conforto 

7.5. Doença estagne 

7.6. Melhoria 

7.7. Cura 

7.8. Não melhoria 

7.9. Prolongamento da vida  

7.9.1. Estar mais tempo com a família 

7.9.2. Durar mais 

7.9.3. Tratamentos podem dar mais uma temporada 

7.9.4. Viver mais uns anos 

7.10. Religiosa 

7.10.1. Ambivalência na esperança religiosa 

7.10.2. Espera que Deus o deixe acompanhar os seus 

7.10.3. Temos de ter fé 

7.10.4. Fé que a doença não piore 

7.10.5. Fé que doença não progrida 

7.11. Sem esperança de cura 

7.12. Sobreviver 

7.13. Tratamento mude a doença 

7.14. Vir a viver melhor 

8. Pensamentos frequentes no processo de morrer 

8.1. Deus dê um bocadinho de forças 

8.2. Estar triste 

8.3. Na família 

8.4. Na vida 

8.5. Não passam as horas 

8.6. Sem pensamentos sobre a doença 

8.7. Não poder estar na sua residência 

8.8. Não poder andar 

8.9. No outro mundo 
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8.10. No que poderia fazer e já não pode 

8.11. Mais no mal do que no bem 

8.12. Tempo de vida  

8.13. Se vai morrer mesmo 

8.14. Sobre a doença 

8.14.1. No problema  

8.14.2. Razão de estar assim 

8.14.3. Tirar algália 

8.14.4. Ter mais alguma coisa 

8.14.5. Teve pouca sorte 

9. Posição face a vida e a morte  

9.1. Esperar a morte 

9.2. Esteve a morrer e recuperou 

9.3. Esteve às portas da morte 

9.4. Faltar à família 

9.5. Desiludido com tudo 

9.6. Já esteve debaixo de fogo 

9.7. Momento da morte 

9.7.1. Deus o leve para um bom mundo  

9.7.2. Deus não o deixe numa cama a sofrer 

9.7.3. Deus dê uma santa morte 

9.7.4. Deus o envie para o céu 

9.7.5. Deus não dê fardos a ninguém 

9.8. Perdas passadas 

9.8.1. Familiares com cancro 

9.8.2. Perda marido poucos antes do aparecimento da doença 

9.9. Posição face a morte 

9.9.1. Dependente de outros 

9.9.1.1. Deus o levasse 

9.9.1.2. Deus lhe dar a morte 

9.9.1.3. Não sabe quando o querem levar 

9.9.1.4. Quando Deus quiser que remédio 

9.9.1.5. Quando nossa senhora o levar 
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9.9.1.6. Se Deus me quiser levar que leve 

9.9.1.7. Viver até que Deus queira 

9.9.1.8. Vai para onde Deus o levar 

9.9.2. Deseja a morte 

9.9.3. Não tem vontade de morrer 

9.9.4. Preferência por morrer da doença que de outro desastre 

9.9.5. Preocupações sobre a morte 

9.9.5.1. Ir para o outro mundo 

9.9.5.2. Muitos pensamentos sobre a morte 

9.9.5.3. Possibilidade de alterar a situação um bocadinho cuidando deles 

9.9.5.4. Incerteza sobre o tempo de vida 

9.9.5.5. Morte quando chegar a sua hora 

9.9.5.6. Afasta pensamentos da morte 

9.9.5.7. Se lá vier, será 

9.9.5.8. Com preocupações associadas à morte 

9.9.5.9. Morte bastante presente nos pensamentos  

9.9.6. Processo natural  

9.9.6.1. Dia mais dia  

9.9.6.2. É assim a vida  

9.9.6.3. Já são 84 anos 

9.9.6.4. Sabe que tem de morrer 

9.9.6.5. Nascemos para morrer 

9.9.6.6. Imprevisibilidade da morte 

9.9.6.7. Todos morrem 

9.9.6.8. Destino 

9.9.7. Quando chegar o dia 

9.9.8. Sem preocupações sobre a morte 

9.9.8.1. Preparado para tudo 

9.9.8.2. Quando vier lá vem 

9.9.8.3. Se tivesse preocupado, já tinha feito alguma coisa 

9.10. Querer sobreviver 

9.11. Relação com a vida 

9.11.1. A vida acabou 
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9.11.2. Às vezes justa outras injusta 

9.11.3. Conformismo 

9.11.4. Desleixámos a saúde 

9.11.5. Desiludido com a vida 

9.11.6. Doença está indo ate que Deus queira 

9.11.7. Será o que Deus quiser 

9.11.8. Pensamentos de que não vale apena viver 

9.11.9. Não ficou desiludido com a vida 

9.11.10. Sem pensamentos que não vale apena viver 

9.11.11. Sem gosto na vida 

9.11.12. Reviver um mundo 

9.11.13. Todos os dias pensa que não vale apena viver 

9.11.14. Triste e abalado com a vida 

9.11.15. Vida como injusta 

9.11.16. Vontade de viver 

9.11.16.1. Doença dá mais força para viver 

9.11.16.2. Gosto em viver 

9.11.16.3. Querer viver 

9.11.16.4. Vale sempre apena viver 

9.12. Voltei a ser operada e pensei na morte 

10. Problema de saúde em causa 

10.1. Coping face a doença 

10.1.1. Vontade de gritar 

10.1.2. Apoio no pai que morreu 

10.1.3. Coping religioso 

10.1.3.1. Deus como força 

10.1.3.2. Deus como apoio 

10.1.3.3. Deus dê saúde para estar com o marido 

10.1.3.4. Deus dê um bocado de força 

10.1.3.5. Já prometeu 2 ou 3 missas 

10.1.3.6. Preces a deus ou aos santos 

10.1.3.7. Nossa senhora dos remédios  

10.1.3.8. O que vale é a fé 
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10.1.3.9. Preces a Deus 

10.1.3.10. Preces a Deus ou rezar para curar 

10.1.3.11. Pedir ajuda 

10.1.3.12. Preces aos santinhos 

10.1.3.13. Preces para ausência de sofrimento 

10.1.3.14. Deus dê uma santa morte 

10.1.3.15. Que nossa senhora lhe dê voz 

10.1.3.16. Rezar 

10.1.3.17. Rezar para comer pela boca 

10.1.3.18. Religioso 

10.1.4. Apoio 

10.1.4.1. Afilhado 

10.1.4.2. Cunhada 

10.1.4.3. Irmão 

10.1.4.4. Cônjuge 

10.1.4.5. Filhos 

10.1.5. Distração 

10.1.5.1. Falar com alguém 

10.1.5.2. Ficar sozinho com os cães 

10.1.5.3. Ligar a televisão 

10.1.5.4. A trabalhar 

10.1.5.5. Ouvir música 

10.1.5.6. Pensar noutra coisa 

10.1.5.7. Tentar distrair  

10.1.6. Isolamento 

10.1.6.1. Dormir  

10.1.6.2. Ficar sozinho 

10.1.6.3. Ir para a rua 

10.1.7. Passivo 

10.1.7.1. Ficar amuado 

10.1.7.2. Não fazer nada 

10.1.8. Viver um dia de cada vez 

10.2. Posição face a doença 
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10.2.1. Aceitação do que Deus manda 

10.2.2. Aceitação de tudo 

10.2.3. Culpabilização da doença 

10.2.4. Dificuldade em aceitar 

10.2.5. Lutar 

10.2.5.1. Alimentação  

10.2.5.2. Até que Deus queira 

10.2.5.3. Fazer o que os médicos mandam 

10.2.5.4. No dia a dia 

10.2.5.5. Orar a Deus 

10.2.5.6. Repousar  

10.2.5.7. Apoio 

10.2.6. Mais difícil de aceitar 

10.2.6.1. Dores 

10.2.6.2. Algália 

10.2.6.3. Ficar em casa 

10.2.6.4. Morte 

10.2.6.5. Não conseguir fazer higiene pessoal 

10.2.6.6. Não estar bom 

10.2.6.7. Não poder andar  

10.2.6.8. Não poder fazer as coisas 

10.2.6.9. O que a filha possa pensar por cuidar 

10.2.6.10. O que virá pior que isto 

10.2.6.11. Querer movimentar e não conseguir 

10.2.6.12. Quimioterapia  

10.2.6.13. Tudo  

10.2.7. Manter trabalho para viver 

10.2.8. Não aceitação 

10.2.9. Não merecia que Deus desse a doença  

10.2.10. Ter de aceitar 

10.2.11. Um problema para a vida 

10.2.12. Ter e não ter é igual 

10.3. Representação da doença 
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10.3.1. Acontecimento natural 

10.3.1.1. A culpa é da natureza 

10.3.1.2. Coisas que sucedem 

10.3.1.3. Doença que existe há muito tempo 

10.3.1.4. Doenças que acontecem a muitos 

10.3.1.5. Doenças que vagueiam pelo mundo 

10.3.1.6. Pessoas que vivem com cancro há muitos anos 

10.3.2. Acontecimento negativo 

10.3.2.1. Sofrimento 

10.3.2.2. Deixou de ser Homem 

10.3.2.3. Doença assustadora 

10.3.2.4. Doença que mata 

10.3.2.5. É dores 

10.3.2.6. É duro ter esta doença 

10.3.2.7. Espera-se o pior 

10.3.2.8. Morte que atualmente se pode combater 

10.3.2.9. O fim da vida 

10.3.2.10. Se começa a trepar não há quem a pare 

10.3.3. Deus não dá a doença a ninguém 

10.3.4. Não é dores 

10.3.5. Desconhecimento da sua origem 

10.3.6. Nunca esperava que acontecesse 

10.3.7. Doença desconhecida 

10.3.8. Resultante do estilo de vida 

10.3.9. Sucedeu e agora é esperar 

10.3.10. Têm se feito grandes descobertas 

10.3.11. Morremos não só de doenças 

10.3.12. Vontade de Deus 

10.3.12.1. Deus é deus 

10.3.12.2. Deus é que a manda 

10.3.12.3. Pessoas que andam boas, outras Deus leva 

10.3.12.4. Se deus assim quer 

10.4. Suporte social 
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10.4.1. Amigos, vizinhos e conhecidos 

10.4.2. Profissionais de saúde 

10.4.3. Familiares 

10.4.3.1. Família 

10.4.3.2. Filhos 

10.4.3.3. Irmãos  

10.4.3.4. Cônjuge  

10.4.3.5. Mulher e resto da família 

10.4.3.6. Nora  

10.4.4. Tipo de apoio 

10.4.4.1. Emocional 

10.4.4.1.1. Não ficar triste 

10.4.4.1.2. Não desanimar 

10.4.4.1.3. São amigos 

10.4.4.1.4. Telefonam muitas vezes 

10.4.4.2. Instrumental 

10.4.4.2.1. Faz a sopa todos os dias 

10.4.4.2.2. Faz as coisas de casa 

10.4.4.2.3. Faz as limpezas 

10.4.4.2.4. Faz tudo o que preciso 

10.4.5. Todos em geral 

10.5. Tipo de doença 

10.5.1. A passar para os pulmões 

10.5.2. Cancro  

10.5.2.1. A querer entrar no pulmão 

10.5.2.2. Duodeno 

10.5.2.3. Fígado 

10.5.2.4. Garganta 

10.5.2.5. Intestino 

10.5.2.6. Não sabem onde está 

10.5.2.7. Pâncreas 

10.5.2.8. Pulmão 

10.5.2.9. Vagina  



 

 

172 

10.5.3. Doença crónica 

10.5.4. Doença incurável 

10.5.5. Duas úlceras no estômago 

10.5.6. Está espalhado 

10.5.7. Ficou quietinho (tumor) 

10.5.8. Irreversível 

10.5.9. Não sabe se é benigno ou maligno 

10.5.10. No intestino 

10.5.11. Próstata  

10.5.12. Rins não funcionam bem 

10.5.13. Tumor maligno 

10.6. Tratamento  

10.6.1. Incompreensão do que é  

10.6.2. Desconhecimento tipo de tratamento  

10.6.3. Insatisfação com tratamento 

10.6.4. Propósito do tratamento 

10.6.4.1. Dar mais uns anos 

10.6.4.2. Já mais para o fim 

10.6.4.3. Maior conforto 

10.6.4.4. Melhor qualidade de vida 

10.6.4.5. Não ter dor 

10.6.4.6. Para acalmar um bocadinho o tumor 

10.6.4.7. Pessoa que tem uma doença grave 

10.6.4.8. Tratamento até ao fim da vida 

10.6.5. Tipo tratamento 

10.6.5.1. Beber muita água 

10.6.5.2. Cateter 

10.6.5.3. Curativo 

10.6.5.3.1. Curar feridas na cabeça 

10.6.5.3.2. Enfermeiro faz curativo 

10.6.5.3.3. Curativo na perna 

10.6.5.3.4. É para tratamento 

10.6.5.3.5. Internamento quando estiver mal 
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10.6.5.4. Internamento anterior 

10.6.5.5. Medicação 

10.6.5.6. Não fazem nada 

10.6.5.7. Operação 

10.6.5.7.1. Foi operado 

10.6.5.7.2. Não operaram 

10.6.5.7.3. Não quer operar 

10.6.5.8. Paliativo 

10.6.5.9. Para os ossos 

10.6.5.10. Preventivo 

10.6.5.11. Prender isto na perna (algália) 

10.6.5.12. Propósito da medicação 

10.6.5.12.1. Doença estagne 

10.6.5.12.2. Não poder fazer mais nada 

10.6.5.13. Quimioterapia 

10.6.5.14. Quimioterapia Paliativa  

11. Sintomas físicos 

11.1. Alteração apetite 

11.2. Barriga cresce 

11.3. Muito cansaço 

11.4. Confortável 

11.5. Dores 

11.6. Efeitos secundário tratamentos 

11.7. Engordar por efeitos da medicação 

11.8. Está menos mal 

11.9. Fezes duras 

11.10. Mãos parece que tem eletricidade 

11.11. Mau estar físico 

11.12. Não sente as pernas  

11.13. Sem dores 

11.14. Perda de peso 

11.15. Pingar sangue 

11.16. Sem forças, sem energia 
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11.17. Os sentidos 

12. Vivência emocional 

12.1. Face a doença 

12.1.1. Aborrecido 

12.1.2. Assustado 

12.1.3. Aterrorizado 

12.1.4. Choro 

12.1.5. Surpresa 

12.1.6. Nunca pensou que era tão grave 

12.1.7. Preocupado  

12.1.8. Reagiu mal  

12.1.9. Tristeza 

12.2. Face o diagnóstico paliativo 

12.2.1. Angústia 

12.2.2. Choro 

12.2.3. Pensamento fim de vida 

12.2.4. Tristeza 

12.3. Processo de morrer 

12.3.1. Não sinto nada 

12.3.2. Sem vontade de chorar 

12.3.3. Sentimentos ambivalentes 

12.3.3.1. Dias triste outros contentes 

12.3.3.2. Momentos de tudo 

12.3.3.3. Sinto-me mais ao menos 

12.3.4. Sentimentos negativos 

12.3.4.1. Aborrecido 

12.3.4.2. Angústia 

12.3.4.3. Chateado 

12.3.4.4. Choro 

12.3.4.5. É chato 

12.3.4.6. Complicado para mim e outros 

12.3.4.7. É mau 

12.3.4.8. Mais agressivo 
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12.3.4.9. Medo 

12.3.4.10. Menos paciente 

12.3.4.11. Menos tolerante 

12.3.4.12. Não se sente alegre como era 

12.3.4.13. Desconforto 

12.3.4.14. Nervoso 

12.3.4.15. Intranquilo 

12.3.4.16. Raiva 

12.3.4.17. Revolta 

12.3.4.18. Sem apoio 

12.3.4.19. Sem vontade de falar com ninguém 

12.3.4.20. Sente-se sozinha 

12.3.4.21. Muito sofrimento 

12.3.4.22. Sofre sozinho 

12.3.4.23. Tristeza 

12.3.4.24. Vai um bocadinho abaixo 

12.3.5. Sentimentos positivos 

12.3.5.1. Alívio  

12.3.5.2. Animado 

12.3.5.3. Calmo 

12.3.5.4. Conformado 

12.3.5.5. Feliz 

12.3.5.6. Sem medo 

12.3.5.7. Não gosta de estar sozinho 

12.3.5.8. Não se importa de estar sozinho 

12.3.5.9. Não se sente sozinho 

12.3.5.10. Sem tristeza 

12.3.5.11. Sem raiva 

12.3.5.12. Sente-se bem 

12.3.5.13. Tranquilo 

12.3.6. Ser um fardo para os outros 

12.3.7. Tenta acalmar a mulher 

12.3.8. Vontade de chorar 
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12.3.8.1. Alivia 

12.3.8.2. Chora outras guarda 

12.3.8.3. Lembranças da irmã que faleceu 

12.3.8.4. Não poder andar 

12.3.8.5. Não poder ir com as pessoas 

12.3.8.6. Pelas visitas, o que fomos e o que somos agora 

12.3.8.7. Sozinho 

12.3.9. Vontade de estar sozinho 

12.3.9.1. Dá paz 

12.3.9.2. Desabafar interiormente 

12.3.9.3. Estar com os pensamentos 

12.3.9.4. Estar no cantinho 

12.3.9.5. Gosto em estar sozinho 

12.3.9.6. Não gosta muito de falar 

12.3.9.7. Quando falam muito 

12.3.9.8. Silêncio e repouso para manter a calma 

13. Do futuro espero… 

13.1. Acompanhar familiares 

13.2. Atividades de interesse 

13.3. Fazer tratamento para urinar 

13.4. Futuro longo 

13.5. Sem perspetiva de futuro 

13.6. Não ter dor 

13.7. Retomar capacidades funcionais 

13.8. Ser feliz até à morte 

13.9. Ter saúde 

14. Não relevante 

15. Crenças 

15.1. Alimentares 

15.1.1. Comer para estar bem 

15.1.2. Comer para ter forças 

15.2. Ciência 

15.2.1. Doutora como Deus no céu que apareceu  
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15.2.2. Fumar não provoca cancro 

15.2.3. Remédio que cura 

15.2.4. Nos médicos 

15.2.5. Solicitação de apoio a outro profissional 

15.3. Religiosas 

15.3.1. Ajuda de Deus 

15.3.2. Ajuda Religiosa 

15.3.3. Ambivalência face as crenças religiosas 

15.3.3.1. Questiona existência de Deus 

15.3.3.2. Religião não tem apoiado 

15.3.4. Fé 

15.3.5. Mão na recuperação 

15.3.6. Melhoria como milagre 

15.3.7. Melhoria como Graça de Deus 

15.3.8. Nas mãos de Deus 

15.3.9. Religioso 

15.4. Remédios caseiros 

16. Comunicação 

16.1. Com o doente 

16.1.1. Da notícia 

16.1.1.1. Contar a doença 

16.1.1.2. Medo que doente caísse em depressão 

16.1.1.3. Não contar logo o problema ao doente 

16.1.1.4. Procura de palavras mais suaves 

16.1.2. Doente não sabe o que é uma recidiva 

16.1.3. Importante falar com o doente 

16.1.4. Estima por não esconder nada ao doente 

16.1.5. Temas de conversa 

16.1.5.1. Agricultura 

16.1.5.2. Assuntos do interesse do doente 

16.1.5.3. Assuntos da aldeia 

16.1.5.4. Da doença 

16.1.5.4.1. Doente não quer acreditar na doença 
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16.1.5.4.2. Doente sabe da doença 

16.1.5.4.3. Cuidador evita abordar a doença 

16.1.5.4.4. Falam da doença 

16.1.5.4.5. Motivos para a ocultação da doença 

16.1.5.4.5.1. Doente não sofrer 

16.1.5.4.5.2. Doente sensível 

16.1.5.4.5.3. Falar com o médico antes da consulta 

16.1.5.4.5.4. Falsificação de análises 

16.1.5.4.5.5. Não infernizar o doente 

16.1.5.4.5.6. Não se falar da doença 

16.1.5.4.5.7. Não tirar a esperança ao doente 

16.1.5.4.5.8. Pedido ao médico para não informar da doença ao doente 

16.1.5.4.5.9. Perceção de egoísmo por esconder a realidade ao doente 

16.1.5.4.6. Motivos sobre não falar da doença 

16.1.5.4.6.1. Doente não sabe bem o que tem  

16.1.5.4.6.2. Por os entristecer 

16.1.5.4.6.3. Evitar perda de apetite 

16.1.5.4.6.4. Não haver interpretações erróneas 

16.1.5.4.6.5. Não o maçar 

16.1.5.4.6.6. Sem partilhas de preocupações associadas à doença 

16.1.5.4.6.7. Não preocupar 

16.1.5.4.6.8. Para doente não ficar a pensar nisso 

16.1.5.4.6.9. Perceção que doente tem medo da doença 

16.1.5.4.6.10. Doente diz que vai sofrer 

16.1.5.4.6.11. Esconde nervosismo 

16.1.5.4.6.12. Não preocupar 

16.1.5.4.7. Não falam da doença  

16.1.5.4.8. Ocultação da doença 

16.1.5.4.9. Sem problemas em falar da doença com o doente 

16.1.5.4.10. Temas abordados sobre a doença 

16.1.5.4.10.1. Como está 

16.1.5.4.10.2. Conformá-los 

16.1.5.4.10.3. Quimioterapia 



 

 

179 

16.1.5.4.10.4. Doente pede para não o internar 

16.1.5.4.10.5. Doente tem consciência de tudo 

16.1.5.4.10.6. Dores 

16.1.5.4.10.7. Medicação 

16.1.5.4.10.8. Próximas consultas 

16.1.5.4.10.9. Sobre o que o doente tem 

16.1.5.4.10.10. Pede ao doente para não abusar nas suas melhorias  

16.1.5.4.10.11. Tentar minimizar 

16.1.5.5. Dar força, coragem 

16.1.5.6. De tudo 

16.1.5.7. Estimular que doente fale 

16.1.5.8. Família 

16.1.5.9. Futebol 

16.1.5.10. Mágoa do passado do doente 

16.1.5.11. Monitorização de sintomas 

16.1.5.11.1.1. Como dormiu 

16.1.5.11.1.2. Como sai a urina 

16.1.5.11.1.3. Fezes 

16.1.5.11.1.4. O que comeu 

16.1.5.12. Não falam sobre a vida e a morte 

16.1.5.13. Falar abertamente, mesmo que magoe 

16.1.5.14. Partilha de coisas confortáveis 

16.1.5.15. Política 

16.1.5.16. Rotina do cuidador 

16.1.5.17. Sobre a morte 

16.1.5.17.1. Falam sobre a morte 

16.1.5.17.2. Não falam sobre a morte 

16.1.5.17.3. Temas abordados sobre a morte 

16.1.5.17.3.1. Cuidador evita esse tema 

16.1.5.17.3.2. Doente fala que está a morrer 

16.1.5.17.3.2.1. Cuidador contrario-o sempre 

16.1.5.17.3.2.2. Cuidador pede para não falar 

16.1.5.17.3.2.3. Doente fala do quanto deseja a morte 
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16.1.5.17.3.2.4. Viver enquanto cá estão 

16.1.5.17.3.3. Onde ser enterrado 

16.1.5.17.3.4. Cuidador partilha que era difícil perder doente 

16.1.5.17.3.5. Preocupação com os filhos 

16.1.5.18. Trabalho 

16.1.5.19. Vida 

16.2. Com outros familiares 

16.2.1. Comunicação entre irmãos 

16.2.2. Decisão de tratamentos 

16.2.2.1. Partilha de desejo que doente não operasse 

16.2.2.2. Irmão ficou contra operar 

16.2.3. Partilha de informação sobre a doença  

16.2.3.1. Informar filho sobre o estado de saúde da mãe 

16.2.3.2. Explicar a doença ao seu filho 

16.2.3.3. Explicar a doença à mãe 

16.2.3.4. Informar doença aos outros 

16.2.3.5. Transmissão de notícias 

16.3. Com profissionais de saúde 

16.3.1. Deram perspetivas mínimas de 2 anos 

16.3.2. Diretos a dar a notícia 

16.3.3. Doutor pareceu nervoso ao falar 

16.3.4. Informam o que pode acontecer 

16.3.5. Informam para preparar para o fim 

16.3.6. Opinião que deviam questionar família sobre comunicar notícia ao doente 

16.3.7. Orientam para preparar a família 

16.3.8. Orientam para usar palavra tumor por não ser tão forte 

16.3.9. Perspetiva que somente devem comunicar notícia à família  

16.3.10. Descontentamento da forma como informaram doente 

16.3.11. Não gosta que falem em tempo 

16.3.12. Expressão facial do médico evidenciava que não dizia tudo 

16.3.13. Melhor perceção da informação se usassem menos termos científicos 

16.4. Dificuldade em ouvir falar do problema 

17. Coping 
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17.1. Adaptação 

17.1.1. Adaptar ao que vem 

17.1.2. Capacidade de lidar com a situação 

17.1.3. Não sou de me deixar ir abaixo 

17.1.4. Habituação 

17.1.5. Ganhar forças com o tempo 

17.1.6. Ganhar resistência com o tempo 

17.1.7. Viver um dia de cada vez 

17.2. Apoio em familiar que morreu 

17.3. Agarrar a boas recordações 

17.4. Coping religioso 

17.4.1. Graças a Deus supero as situações 

17.4.2. Lê-mos a bíblia as duas 

17.4.3. Preces 

17.4.3.1. Peço a cura 

17.4.3.2. Peço ajuda a Deus, Senhora e Jesus 

17.4.3.3. Peço interiormente 

17.4.3.4. Peço que fique mais uns anos 

17.4.3.5. Rezo muito 

17.4.3.6. Procuro força em Deus 

17.4.3.7. Promessa que se melhorar vamos a Fátima 

17.5. Gritar 

17.6. Distração 

17.6.1. Brincar com cachorro 

17.6.2. Conversar com as plantas 

17.6.3. Cozinhar 

17.6.4. Desviar pensamentos 

17.6.5. Fazer croché 

17.6.6. Fazer passatempos 

17.6.7. Ir ao quintal 

17.6.8. Jogar tablet 

17.6.9. Lavar o carro 

17.6.10. Ler um livro 
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17.6.11. Ocupar-se 

17.6.12. Tomar café 

17.6.13. Sair de casa 

17.7. Isolamento 

17.7.1. Conduzir sozinho 

17.7.2. Estar sozinho 

17.7.3. Fumar um cigarro 

17.7.4. Isolar-se 

17.7.5. Respirar fundo 

17.8. Desconhece onde vai buscar forças e vontade 

17.9. Forças no pensar que se for abaixo o doente também irá 

17.10. Apoio  

17.11. Ter Paciência 

18. Doença familiar 

18.1. Atribuo a doença a… 

18.1.1. Vulnerabilidade do envelhecimento 

18.1.2. Acompanhamento médico tardio 

18.1.3. Algo natural 

18.1.4. Doenças é o que tiver de ser 

18.1.5. Grande índice de mortes por cancro na família 

18.1.6. Doente não mostrar sintomas 

18.1.7. Pouca atividade física 

18.1.8. Vida 

18.2. Consciencialização da doença 

18.3. Desejo de curar doente 

18.4. Evolução rápida da doença 

18.5. Início da doença num rim 

18.6. Medo do cancro 

18.7. Negação 

18.8. Notícia para a qual devemos estar preparados 

18.9. Outras doenças 

18.9.1. Anemias 

18.9.2. Cirrose 
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18.9.3. Diabetes 

18.9.4. Hepatite 

18.10. Perceção da irreversibilidade 

18.10.1. Não melhora 

18.10.2. Não tem cura 

18.10.3. Não vai passar daqui 

18.10.4. Pouco tempo de vida 

18.11. Sintomas da doença 

18.11.1. Debilitado 

18.11.2. Ficou sem falar 

18.11.3. Ficou sem os conhecer 

18.12. Tipo de tratamentos 

18.12.1. Forma de informação dos tratamentos 

18.12.1.1. Carta 

18.12.1.2. Informaram que iam enviar uma médica 

18.12.2. Confortar 

18.12.3. Curativo 

18.12.4. Foi operado 

18.12.5. Procura de informação como doença iria avançar 

18.12.6. Medicação para se aguentar 

18.12.7. Não é curar 

18.12.8. Não fez quimioterapia 

18.12.9. Não pode operar 

18.12.10. Operação de urgência 

18.12.11. Paliativo 

18.12.12. Não é paliativo 

18.12.13. Quimioterapia 

18.12.14. Sem conhecimento do tipo de tratamento 

18.12.15. Sem informação que os tratamentos são paliativos 

18.12.16. Sem possibilidade de fazer tratamento 

18.12.17. Ter dias sem dores 

18.12.18. Representação de tratamento paliativo 

18.12.18.1. Assistir 
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18.12.18.2. Atenuar o sofrimento 

18.12.18.3. Doentes morrem em internamento paliativo 

18.12.18.4. Fim de vida 

18.12.18.5. Internamento nos paliativos pode não ser o fim do doente 

18.12.18.6. Maior amparo 

18.12.18.7. Maior conforto 

18.12.18.8. Melhor qualidade de acompanhamento 

18.12.18.9. Perceção de melhorias com acompanhamento em cuidados 

paliativos  

18.12.18.10. Para doentes acamados 

18.12.18.11. Qualidade de vida 

18.12.18.12. Ou recuperam ou não 

18.12.19. Para estagnar o tumor 

18.12.20. Tratamento doloroso 

18.12.21. Para melhorar 

18.13. Tipo de doença oncológica 

18.13.1. Cancro avançado estômago 

18.13.2. Cancro fígado 

18.13.3. Cancro duodeno 

18.13.4. Cancro intestinos 

18.13.5. Cancro mama que passou para coluna e ossos 

18.13.6. Doença má no sangue 

18.13.7. Espalhado no corpo 

18.13.8. Outro cancro no intestino 

18.13.9. Recidivas do cancro 

18.13.10. Tumor maligno 

18.13.11. Tumor no reto 

18.13.12. Tumor no pâncreas 

18.13.13. Tumor no pulmão a aumentar 

19. Eixo temporal  

19.1. Passado 

19.1.1. Antes da doença  

19.1.2. Durante a doença 
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19.2. Presente  

19.3. Futuro 

20. Mudanças  

20.1. Atividades de interesse 

20.1.1. Condicionamento na realização de atividades 

20.1.1.1. Fazem quando doente está melhor 

20.1.1.2. Diminuição idas a mugadouro 

20.1.1.3. Continuam a ir para a aldeia 

20.1.1.4. Não deixou de fazer tudo 

20.1.1.5. Vontade e disponibilidade de sair à noite 

20.1.1.6. Gere e faz 

20.1.1.7. Disponibilidade para estar com os amigos 

20.1.1.8. Evita ir a certos sítios 

20.1.1.9. Férias só se doente for 

20.1.1.10. Leva o doente 

20.1.1.11. Menor disponibilidade para a ginástica 

20.1.1.12. Menos fins de semana fora 

20.1.1.13. Tem dias 

20.1.2. Abandono de atividades 

20.1.2.1. Agricultura 

20.1.2.2. Caminhada  

20.1.2.3. Criação de animais 

20.1.2.4. Dar uma volta 

20.1.2.5. Fazer o que mais gostava 

20.1.2.6. Ir ao café 

20.1.2.7. Ir com os amigos 

20.1.2.8. Não faz nada  

20.1.2.9. Não vou a lado nenhum 

20.1.2.10. Trabalhar um bocadinho 

20.1.2.11. Sem tempos livres 

20.1.3. Hobbie é o mestrado que liberta da rotina 

20.1.4. Tempo é para o doente 

20.2. Cuidar impede de cuidar de si e outros 
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20.3. Familiares 

20.3.1. Com o cônjuge 

20.3.1.1. Cônjuge não sai ao domingo 

20.3.1.2. Descarrego no meu marido 

20.3.1.3. Discussões 

20.3.1.4. Perda de vida de casal 

20.3.2. Filho do doente vai casar por doença do pai 

20.3.3. Filhos 

20.3.3.1. Filhos do doente ficaram desiludidos 

20.3.3.2. Filhos do doente tristes 

20.3.4. Visitas à neta  

20.3.5. Mais presentes 

20.3.6. Mais unidos 

20.3.7. Menor disponibilidade para dar aos outros 

20.3.7.1. Deixar de dar atenção a uns para dar a outros 

20.3.7.2. Estava mais com os netos 

20.3.7.3. Não dedica tanto tempo ao filho 

20.3.7.4. Neto nota menos atenção 

20.3.7.5. Ter de se dividir 

20.3.8. Não sei para onde me virar 

20.3.9. Não sei explicar 

20.3.10. Neto chorava nas aulas 

20.4. Focar só no doente 

20.5. Gestão do dinheiro 

20.6. Laborais 

20.6.1. Deixei de trabalhar 

20.6.2. Diminuição da concentração 

20.6.3. Menos vencimento ao final do mês 

20.6.4. Olhares desfavoráveis da chefia 

20.6.5. Meter atestados 

20.7. Lidar com as mudanças 

20.7.1. Aceito 

20.7.2. Adaptar ao que aparece 



 

 

187 

20.7.3. Complicado 

20.7.4. É tudo normal 

20.7.5. Frustração  

20.7.6. Gerir da melhor maneira 

20.7.7. Lido bem 

20.7.8. Lido mal 

20.7.9. Não se martiriza por não poder fazer outras coisas 

20.7.10. Não me sinto bem sempre em casa 

20.7.11. Ter de aceitar 

20.7.12. Ter de aguentar a vida 

20.7.13. Ter de suportar mudança 

20.7.14. Um dia atrás do outro 

20.8. Maior vigilância da sua saúde 

20.9. Mais querida na aldeia 

20.10. No doente 

20.10.1. Alterações emocionais 

20.10.1.1. Doente chateado 

20.10.1.2. Doente mais agressivo 

20.10.1.3. Doente mais calado 

20.10.1.4. Doente nervoso 

20.10.1.5. Doente rabugento 

20.10.1.6. Doente revoltado 

20.10.1.7. Doente triste 

20.10.2. Alterações funcionais 

20.10.2.1. Fazia tudo 

20.10.2.2. Não anda de um lado para o outro 

20.10.2.3. Não consegue comer 

20.10.2.4. Não sair da cama 

20.10.2.5. Não se mexer 

20.10.3. Familiar mudou desde que soube o que tinha 

20.10.4. Melhorias ao longo do processo de morrer 

20.10.4.1. Doente não os reconheceu 

20.10.4.2. Perda de peso 
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20.10.4.3. Fraquinho 

20.11. No eu 

20.11.1. Maior importância ao que as pessoas fazem 

20.11.2. Maior atenção ao que as pessoas dizem 

20.11.3. Maior seleção das pessoas 

20.11.4. No feitio 

20.11.5. Ponderação nas discussões 

20.11.6. Sensação de perdida 

20.11.7. Uma pessoa melhor 

20.12. Perceção que cuidadores tem de ter vocação e vontade 

20.13. Perda de liberdade 

20.14. Relação com familiar doente 

20.14.1. Confia no que cuidador diz 

20.14.2. Ouve o cuidador 

20.14.3. Inversão de papéis 

20.14.4. Mais distante por doente rodar entre filhos 

20.14.5. Maior proximidade  

20.14.6. Motivos de perceção de maior proximidade  

20.14.6.1. Andar sempre a socorrer 

20.14.6.2. Dependência 

20.14.6.3. Doente desabafa mais  

20.14.6.4. Doente está mais tempo em casa 

20.14.6.5. Doente precisa mais do cuidador 

20.14.6.6. Liga duas vezes por semana 

20.14.6.7. Mais atenção 

20.14.6.8. Mais dedicação 

20.14.6.9. Outras coisas tornam-se mais insignificantes 

20.14.6.10. Estar presente nos últimos dias do doente 

20.14.6.11. Queria que falasse e confiasse mais  

20.14.6.12. Estar sempre presente 

20.14.6.13. Sinto ser essencial 

20.14.6.14. Necessidade de falar com doente 

20.14.6.15. Tenta-se estar presente 
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20.14.6.16. Ir ao fim de semana à aldeia 

20.14.7. Não dorme com doente 

20.14.8. Não falava para doente 

20.14.9. O carinho é diferente 

20.14.10. Sem relações sexuais 

20.15. Rotina 

20.15.1. A maneira de viver  

20.15.2. Andar de um lado para o outro 

20.15.3. Deixar de ir à própria habitação 

20.15.4. Mudança brusca na vida 

20.15.5. Tarefas domésticas 

20.15.6. Viver no dia a dia 

20.16. Sem mudanças em algum domínio da vida 

20.16.1. Mantem-se praticamente igual 

20.16.2. Continua a fazer a sua vida 

20.16.3. Não impede cuidar de si e outros 

20.16.3.1. Cuida também de neta com deficiência 

20.16.3.2. Faz gestão dos dois 

20.16.3.3. Quando se quer há tempo para tudo 

20.16.3.4. Se for preciso ajuda outros 

20.16.4. Sem alterações somatoformes 

20.16.4.1. Sem alteração de apetite 

20.16.4.2. Sem alterações gastrointestinais 

20.16.4.3. Sem alteração no sono 

20.16.4.4. Sem alterações respiratórias e cardíacas 

20.16.4.5. Sem dores de cabeça 

20.16.4.6. Sem perceção de cansaço 

20.16.4.7. Sinto-me bem 

20.16.5. Sem mudanças familiares 

20.16.6. Sem mudanças laborais  

20.16.7. Sem mudanças tempos livres 

20.16.7.1. Faz na mesma 

20.16.7.2. No passado já não tinham 
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20.16.7.3. Sem alterações no convívio com os amigos 

20.16.8. Sem alteração de mudanças relação com doente  

20.17. Somatoformes 

20.17.1. Alterações de apetite 

20.17.2. Alteração no sono 

20.17.3. Alterações gastrointestinais  

20.17.4. Alterações intestinais  

20.17.5. Alterações respiratórias e cardíacas 

20.17.6. Cansaço 

20.17.7. Caspa 

20.17.8. Descontrolo ácido úrico 

20.17.9. Dores cabeça 

20.17.10. Esgotado 

20.17.11. Perda de peso 

20.17.12. Sem forças 

20.17.13. Sinais físicos de ansiedade 

20.17.14. Tensões altas 

20.18. Valorização de quem se preocupa com doente 

20.19. Posição face a vida e a morte 

20.19.1. Cada dia vivido de maneira diferente 

20.19.2. Medo da morte 

20.19.3. Antes não pensava na morte 

20.19.4. Viver por etapas 

20.20. Vizinhas mostram mais atenção 

21. Problemas de saúde cuidadores 

21.1. Apoio médico e psicológico 

21.1.1. Acompanhamento por médico de família 

21.1.2. Com acompanhamento psiquiatria 

21.1.3. Relação com psicólogo anterior negativa 

21.1.4. Outros familiares em acompanhamento psicológico 

21.1.5. Perceção de necessidade de apoio médico ou psicológico 

21.1.6. Perceção de necessidade de apoio 

21.1.7. Sem perceção de necessidade de apoio médico 
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21.1.8. Sem perceção de necessidade de apoio psicológico  

21.2. Foro psiquiátrico 

21.2.1. Depressão  

21.2.2. Medicação psiquiátrica 

21.2.3. Medicação sono 

21.3. Outros tipos de doença  

21.3.1. Acompanhamento por história familiar de cancro 

21.3.2. Coma 

21.3.3. Doença crónica rara 

21.3.4. Medicação para o coração 

21.3.5. Neurológicos 

21.3.6. Problemas nas pernas 

21.3.7. Problemas de coluna 

22. Profissionais de saúde 

22.1. Equipa de cuidados paliativos 

22.1.1. Acompanhamento equipa por dificuldades de mobilização 

22.1.2. Expectativa de receber mais apoio quando precisar 

22.1.3. Jejum como desvantagem do acompanhamento hospitalar 

22.1.4. Perceção insatisfatória da equipa 

22.1.4.1. Explicação de como dar a injeção ao doente na farmácia 

22.1.4.2. Telefona a pedir ajuda e não atendem 

22.1.5. Perceção satisfatória da equipa 

22.1.5.1. Acompanhamento da equipa foi um alívio 

22.1.5.2. Aconselho equipa 

22.1.5.3. Equipa aparece consoante as necessidades  

22.1.5.4. Boa relação 

22.1.5.5. Doutora é maravilhosa 

22.1.5.6. Equipa apoia 

22.1.5.7. Esclarece dúvidas 

22.1.5.8. Fundamental pela localização ser desviada de tudo 

22.1.5.9. Gosto da equipa  

22.1.5.10. Ligo e vêm logo 

22.1.5.11. Não podem fazer mais  
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22.1.5.12. Possibilitou não ter de pedir para ir ao centro fazer os curativos 

22.1.5.13. Nunca foi negado nada 

22.1.5.14. Solicitação de internamento para descanso do cuidadoro 

22.1.5.15. Todos atenciosos 

22.1.6. Sempre procurou informação 

22.2. Equipas de profissionais de saúde em geral 

22.2.1. Perceção que se intromete um pouco 

22.2.2. Confiança nos médicos 

22.2.3. Dizem o que realmente se passa 

22.2.4. Equipas profissionais boas 

22.2.5. Filha é que contacta com profissionais de saúde 

22.2.6. Gosto de estar bem informado 

22.2.7. Médicos dizem que doente está bem 

22.2.8. Não compreensão da informação que médicos partilham  

22.2.9. Médicos prestáveis 

22.2.10. Desconhece a gravidade do tumor 

22.2.11. São espetaculares 

22.3. Outras equipas de profissionais de saúde  

22.3.1. Apoio ineficaz por telefone 

22.3.2. Postura profissional excelente da médica  

22.3.3. Médica muito reta 

22.3.4. Posição que médicos deviam informar da existência dos cuidados paliativos 

22.3.5. Orientaram para cuidados paliativos 

22.3.6. Palavra cancro magoa 

22.3.7. Pedido de sinceridade na partilha de informações clinicas 

23. Ser Cuidador  

23.1. Serenidade face melhorias do doente 

23.2. Coisas que não caem bem como doente não se agasalhar 

23.3. Como é vivida a tarefa 

23.3.1. Acompanho ao fim de semana 

23.3.2. Acompanho desde sempre 

23.3.3. Apoio nos cuidados 

23.3.3.1. Apoio profissionais de saúde 
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23.3.3.1.1. Gostava de ter mais apoio 

23.3.3.1.2. Não preciso de mais apoio 

23.3.3.1.3. Solicitação de apoio por não saber o que fazer 

23.3.3.2. Colega informou sobre a existência da equipa de cuidados paliativos 

domiciliários 

23.3.3.3. Cuidar por si e pelos irmãos 

23.3.3.4. Doente autónomo não dá trabalho 

23.3.3.5. Entregou papeis para a equipa de cuidados paliativos domiciliários e foi 

contactada  

23.3.3.6. Sem necessidade de apoio 

23.3.3.7. Necessidade de apoio 

23.3.3.7.1. Apoio económico para cuidar 

23.3.3.7.2. Após quimioterapia do doente 

23.3.3.7.3. Doente precisa de alguém permanente 

23.3.3.7.4. Em casa 

23.3.3.7.5. Gostava ter mais apoio 

23.3.3.7.6. Não posso contar com a família 

23.3.3.7.7. Sem apoio dos irmãos 

23.3.3.7.8. Sem apoio de ninguém 

23.3.3.7.9. Não há mais ninguém para cuidar do doente 

23.3.3.7.10. Os irmãos não reconhecem os cuidados 

23.3.3.7.11. Precisasse sempre 

23.3.3.7.12. Precisava apoio 

23.3.3.7.13. Perceção de impossibilidade de cuidar se doente ficar numa 

cama 

23.3.3.8. Se acontecer alguma coisa, os irmãos vão culpar 

23.3.3.9. Sem iniciativa do cuidador não tinham apoio ao domicílio  

23.3.4. Aproveitar estar com doente 

23.3.5. Dar o meu melhor 

23.3.6. Dependência  

23.3.7. Exigência psicológicas 

23.3.7.1. Doente precisa de mais 

23.3.7.2. Estar presente 
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23.3.7.3. Máximo cuidado 

23.3.7.4. Dedicação 

23.3.7.5. Responsabilidade  

23.3.8. Não estou a 100% com doente 

23.3.9. Uma agitação 

23.4. Experiência anterior de cuidador 

23.5. Gostava de ser voluntária 

23.6. Coisas difíceis de aceitar e respondesse 

23.7. Hoje tenho consulta do meu pai amanha com a minha mãe 

23.8. Lido melhor com a situação 

23.9. Motivo dos cuidados 

23.9.1. Retribuição de cuidados 

23.9.2. Doente não confia em mais ninguém 

23.9.3. Doente não quer ser cuidado por outro 

23.9.4. Sem dinheiro para pagar um lar 

23.9.5. Necessidade do cuidador em acompanhar 

23.9.6. Obrigação 

23.9.7. Temos de fazer 

23.10. O mais complicado 

23.10.1. Despediu-se do doente para sempre 

23.10.2. Doente despediu-se dos médicos no internamento 

23.10.3. Doente despedia-se todos os dias 

23.10.4. Entrada do doente na noite de consoada no hospital 

23.10.5. Fazer as coisas do doente e estar cheia de trabalho 

23.10.6. Lidar com a doença 

23.10.7. Lidar com a morte 

23.10.8. Não estava a contar com outras manifestações 

23.10.9. Impotência no apoio ao doente 

23.10.9.1. Por não saber o que fazer mais 

23.10.9.2. Rejeição alimentar 

23.10.9.3. Não quer ver ninguém  

23.10.9.4. Rejeita medicação 

23.10.10. Pensava que não voltava para casa 
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23.10.11. Quando vomita penso o pior 

23.10.12. Saber a verdade da doença 

23.10.13. Sem nenhum momento mais complicado 

23.10.14. Impotência face o sofrimento do doente 

23.10.15. Assistir ao sofrimento do doente 

23.11. Posição do doente nos cuidados 

23.11.1. Doente não quer mudar para casa do cuidador 

23.11.2. Não quer ir para um lar 

23.12. Querer que doente esteja sem dores 

23.13. Representação do cuidar 

23.13.1. Ato de amor 

23.13.2. Castigo 

23.13.3. Companheirismo 

23.13.4. Coragem para encarar 

23.13.5. Cuidar é muito importante 

23.13.6. Cuidar em vida 

23.13.7. Cuidar porque doente necessita 

23.13.8. Dar um pouco de nós 

23.13.9. Fazer tudo o que precisar 

23.13.10. Gratificante 

23.13.11. Impossibilidade de estar presente na medida do desejado 

23.13.12. Lei da vida 

23.13.13. Papel de filha de quem gosta dele 

23.13.14. Processo de cuidar é uma vitória 

23.13.15. Proporcionar fim de vida bom 

23.13.16. Reconforto por fazer alguma coisa por doente 

23.13.17. Supervisionar 

23.13.18. Tem significado especial 

23.13.19. Tomar conta 

23.13.20. Tratar do doente 

23.13.21. Uma luta 

23.14. Cuidador sempre foi de cuidar 

23.15. Tarefas do cuidar 
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23.15.1. Acompanhar doente ao médico 

23.15.2. Apanhar as notícias 

23.15.3. Cuidados básicos 

23.15.3.1. Ajudar a levantar 

23.15.3.2. Ajudar a vestir e despir 

23.15.3.3. Alimentação 

23.15.3.4. Apertar botas 

23.15.3.5. Compras 

23.15.3.6. Cuidados de enfermagem e curativos 

23.15.3.7. Cuidar da casa 

23.15.3.8. Dar banho 

23.15.3.9. Dar o que pode a nível básico 

23.15.3.10. Fazer a barba 

23.15.3.11. Higiene oral 

23.15.3.12. Preparar medicação 

23.15.4. Apoio a nível psicológico 

23.15.5. Fazer tudo o que pode 

23.15.6. Relacional 

23.15.6.1. Ajudar 

23.15.6.2. Animar 

23.15.6.3. Dar atenção todo o dia 

23.15.6.4. Dar o máximo de atenção 

23.15.6.5. Estimular que ande 

23.15.6.6. Fazer companhia 

23.15.6.7. Fazer para ele ter energia 

23.15.6.8. Levar a passear  

23.15.6.9. Levar a visitar alguém 

23.15.6.10. Levar às compras 

23.15.6.11. Minimizar sofrimento 

23.15.6.12. Tentar que esteja rodeado de pessoas que ama 

23.15.7. Visitação regular 

23.16. Tenho de aguentar 

23.17. Tentou arranjar condições mínimas para doente ficar em casa 
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23.18. Vivência emocional na prestação de cuidados 

23.18.1. Surgem muitos pensamentos à noite 

23.18.2. Coisas que não me lembro 

23.18.3. Colocar em causas as suas competências de cuidador 

23.18.4. Carência 

23.18.5. Não choro 

23.18.6. Perceção de pessoas felizes se os vêm mal 

23.18.7. Reação ao diagnóstico 

23.18.7.1. Preparação gradual 

23.18.7.2. Arrepios  

23.18.7.3. Bomba que cai na cabeça 

23.18.7.4. Choque 

23.18.7.5. Coração a bater rápido 

23.18.7.6. Doloroso 

23.18.7.7. Pelo menos o doente estava acompanhado 

23.18.7.8. Não saber como agir 

23.18.7.9. Nem toda gente reage da mesma maneira 

23.18.7.10. Pensamento que era o fim 

23.18.7.11. Pensamento que doente ia deixar os filhos 

23.18.7.12. Pesadelos 

23.18.7.13. Murro no estômago 

23.18.7.14. Senti-me muito mal 

23.18.7.15. Tiraram-me tudo 

23.18.8. Vivência emocional negativa 

23.18.8.1. Alteração de humor 

23.18.8.2. Angústia  

23.18.8.3. Ansiedade 

23.18.8.4. Chorar 

23.18.8.5. Chorar à frente do doente 

23.18.8.6. Chorar sozinho 

23.18.8.7. Controlo emocional perante o doente 

23.18.8.7.1. Chorar à frente do doente e disfarçar 

23.18.8.7.2. Fazer tudo para doente não perceber como se sente 
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23.18.8.7.3. Querer gritar e não poder 

23.18.8.7.4. Não choro à frente do doente 

23.18.8.7.4.1. Basta o sofrimento do doente 

23.18.8.7.4.2. Doente diz para não chorar 

23.18.8.7.4.3. Perceção que doente ficaria pior 

23.18.8.7.4.4. Evitar tristeza do doente 

23.18.8.7.4.5. Evitar que doente percecione preocupação 

23.18.8.7.4.6. Evitar que percecione que pensamos ser o fim 

23.18.8.7.4.7. Evitar que o doente o veja chorar  

23.18.8.7.4.8. Fazer-se de forte 

23.18.8.7.4.9. Falar como se nada tivesse 

23.18.8.7.4.10. Indicações do médico 

23.18.8.7.4.11. Não angustiar doente 

23.18.8.7.4.12. Não causar sofrimento ao doente 

23.18.8.7.4.13. Não dar parte fraca 

23.18.8.7.4.14. Não magoar 

23.18.8.7.4.15. Perceção que não precisa de uma chorona 

23.18.8.7.4.16. Não preocupar doente 

23.18.8.7.4.17. Doente não sentir que a coisa está mais grave 

23.18.8.7.4.18. Doente não sentir o sofrimento dos outros 

23.18.8.7.4.19. Não tirar a esperança 

23.18.8.7.4.20. Não ver doente em baixo 

23.18.8.7.4.21. Por significar tristeza  

23.18.8.7.4.22. Doente precisa que lhe deem força  

23.18.8.7.4.23. Refugiar-se num canto 

23.18.8.8. Custa muito 

23.18.8.9. Desespero 

23.18.8.10. Difícil aguentar 

23.18.8.11. Doloroso 

23.18.8.12. É chato  

23.18.8.13. É difícil 

23.18.8.14. É mal 

23.18.8.15. Estar sozinho 
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23.18.8.16. Frustração 

23.18.8.17. Gostava de ter mais tempo com doente 

23.18.8.18. Impotência 

23.18.8.19. Mais fria 

23.18.8.20. Mais impulsiva 

23.18.8.21. Mais irritada 

23.18.8.22. Mais receosa 

23.18.8.23. Mais sensível 

23.18.8.24. Medo 

23.18.8.24.1. Aconteça algo 

23.18.8.24.2. Cair em depressão 

23.18.8.24.3. Do amanhã 

23.18.8.24.4. Muitos medos 

23.18.8.24.5. Termine o prazo de vida do doente 

23.18.8.25. Momentos de muita dor 

23.18.8.26. Motivos do choro 

23.18.8.26.1. Pensar na vida 

23.18.8.26.2. Quando doente caiu por querer fazer as coisas 

23.18.8.26.3. Por perder o doente e ficar sozinha 

23.18.8.26.4. Chorar faz bem 

23.18.8.26.5. Chorar passa a ansiedade 

23.18.8.26.6. Quando há discussões com doente 

23.18.8.27. Muito complicado 

23.18.8.28. Nervosismo 

23.18.8.29. Preocupação 

23.18.8.30. Raiva 

23.18.8.31. Revolta 

23.18.8.31.1. Cancro do pulmão e não fuma 

23.18.8.31.2. Com a vida 

23.18.8.31.3. Com coisas que acontecem 

23.18.8.31.4. Com cônjuge por não ter saído no passado do país 

23.18.8.31.5. Com Deus 

23.18.8.31.6. Com equipa médica 
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23.18.8.31.7. Com o próprio  

23.18.8.31.8. Perda de liberdade 

23.18.8.31.9. Questiona porquê tanto sofrimento ao doente 

23.18.8.31.10. Tomar conta do doente 

23.18.8.31.11. Vida escravizada  

23.18.8.32. Sacrifício  

23.18.8.33. Sem paciência 

23.18.8.34. Sobrecarga 

23.18.8.35. Sofrer com o doente 

23.18.8.36. Muito sofrimento 

23.18.8.37. Tristeza 

23.18.8.38. Vida de escrava 

23.18.8.39. Viver mais o sofrimento que doente  

23.18.9. Vivência emocional ambivalente 

23.18.9.1. Alturas de tudo 

23.18.9.2. Às vezes fácil outras não 

23.18.9.3. Momentos em que não se sabe como agir 

23.18.9.4. Por um lado é bom outro não 

23.18.10. Vivência emocional positiva 

23.18.10.1. Adoro cuidar 

23.18.10.2. Alívio quando recupera 

23.18.10.3. Bom estar com ela  

23.18.10.4. Conformada 

23.18.10.5. É bom cuidar 

23.18.10.6. Cuidar com carinho 

23.18.10.7. É um orgulho 

23.18.10.8. Cuidar com amor e carinho 

23.18.10.9. Ganhos 

23.18.10.9.1. Amor 

23.18.10.9.2. Aprendizagens 

23.18.10.9.3. A sua amizade 

23.18.10.9.4. Cuidar e vê-lo vivo 

23.18.10.9.5. Coragem caso alguém necessite no futuro 
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23.18.10.9.6. Depois do sofrimento ver o sorriso do doente 

23.18.10.9.7. Deus ajuda-me  

23.18.10.9.8. Experiência de vida 

23.18.10.9.9. Não pagam nada 

23.18.10.9.10. O carinho que doente dá 

23.18.10.9.11. O céu 

23.18.10.9.12. O respeito do doente 

23.18.10.9.13. Sem perceção de ganhos 

23.18.10.9.14. Sinto-me bem comigo 

23.18.10.9.15. Ganhos só se doente recuperasse  

23.18.10.9.16. Usufruir momentos com doente 

23.18.10.9.17. Irá ver os ganhos numa outra vida 

23.18.10.10. Mais calma 

23.18.10.11. Não há dificuldades 

23.18.10.12. Sem perceção de sobrecarga 

23.18.10.13. Sem raiva 

23.18.10.14. Sinto-me bem 

23.18.10.15. Sinto-me útil 

24. Suporte social 

24.1. Apoio cônjuge  

24.2. Apoio filho 

24.3. Apoio irmão 

24.4. Apoio noras 

24.5. Apoio vizinha 

24.6. Vai um mês para cada filho 

25. Vida e morte 

25.1. Perda passada 

25.2. Doença evolui até que os leve 

25.3. Morte do familiar doente 

25.3.1. Com uma idade e doença já sabemos  

25.3.2. Deus acabasse com sofrimento do doente 

25.3.3. Perspetiva que tem direito de morrer primeiro por ser mais velha 

25.3.4. Doente pode morrer da doença ou idade 
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25.3.5. Evito pensar em o perder 

25.3.6. Ficar sem ninguém após a perda 

25.3.7. Fim da vida do familiar doente 

25.3.8. Hoje ele amanhã eu 

25.3.9. Mentalizado 

25.3.10. Não gosto que falem de outras pessoas morreram ao pé dele 

25.3.11. Não sei como vai ser depois 

25.3.12. Nunca se está preparado 

25.3.13. Pensamento que só acontece aos outros  

25.3.14. Pensamento mais semana menos semana 

25.3.15. Pensamento sobre o perder 

25.3.16. Perceção que doente tem medo de morrer 

25.3.17. Consciente da idade do doente 

25.3.18. Será uma estrela a olhar para nós 

25.3.19. Medo de perder o doente 

25.3.20. Sofrimento 

25.3.21. Trauma da possibilidade de doente morrer em casa 

25.4. Posição face a morte 

25.4.1. Coisa natural  

25.4.2. Familiarização com a perda 

25.4.3. Morte pode acontecer a qualquer momento 

25.4.4. Morte sempre preocupou 

25.4.5. Nada é eterno 

25.4.6. Perdas passadas na mesma casa 

25.4.7. Reação negativa a perda passada 

25.4.8. Sabemos que iremos morrer 

25.4.9. Sem medo de morrer 

25.4.10. Sem mudança de ver a vida e a morte 

25.4.11. Vamos para o outro mundo 

25.5. Posição face a vida 

25.5.1. A vida é assim 

25.5.2. Andamos aqui para quê 

25.5.3. Aproveitar com quem amamos 



 

 

203 

25.5.4. Com a idade a vida é outra 

25.5.5. Dar valor à vida 

25.5.6. Desvalorização dos bens materiais 

25.5.7. Nem sempre acontece o melhor na vida 

25.5.8. Questionamento se vale apena tantas mesquenhices 

25.5.9. Vida como imprevisível 

25.5.10. Vida como mais curta 

25.5.11. Vida muda pouco a pouco conforme ambiente 

25.5.12. Viver um dia de cada vez 

25.5.13. Vontade de viver é meio caminho para superar as coisas  
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Anexo D – Descrição do Sistema Geral de Categorias 
1. Mudanças 

(Codifica os enunciados que remetem para as mudanças percecionadas pelos doentes oncológicos em 

situação paliativa que ocorreram ao longo do processo de doença e de morrer) 

1.1.  Agarrei-me muito a Deus 1/1 “Agarrei-me muito a Deus, agarrei-me muito à 

bíblia. A bíblia é quem me trás em pé (F.)” 

1.2. Alimentares 

(Agrega as unidades de registo que indicam a perceção de mudanças nos hábitos alimentares ou na 

forma de alimentação resultantes da doença) 

   1.2.1.  Comer pela sonda 1/1 “Sei que tenho porque tenho de comer pela 

sonda, porque se eu comesse pela boca eu nem 

me lembrava que tenho o cancro (J.A.)” 

1.2.2.  Deixar de beber vinho 1/1 “Às vezes diziam bebe uma pinguinha… eu 

bebia e passado um bocado parecia que sentia 

fogo. E depois eu disse assim «vou deixar de 

beber» vou ver o que isso faz… e acho que me 

sinto mais calma (M.A.)” 

1.2.3.  Hábitos alimentares 1/1 “Penso que sou doente oncológica porque 

mudei os meus hábitos alimentares e mudei 

muita coisa (F.)” 

1.3. Atividades de interesse 

(Codifica enunciados que reportam o abandono na realização de atividades do interesse do doente 

resultantes do processo de doença e morrer) 

1.3.1.  Não poder ir a uma festa 1/1 “É a coisa de não poder andar. Eu gostava de 

dar sempre a voltinha. Há lá uma festinha que 

fazem todos os anos e este ano já não vou e é lá 

perto, pertinho (A.S.)” 

1.3.2.  Não poder rezar o terço 

nos funerais 

1/1 “Uma coisa que me custou muito é quando 

morre alguém, nós aqui vamos à noite rezar o 

terço e eu era uma pessoa que ia sempre rezar 

o terço aos funerais. É uma coisa que me custa 

muito, não poder ir (A.)” 

1.3.3.  Não ter mãos para fazer 

tricô 

1/1 “Gostava de tricotar para eles e só não faço 

agora porque não tenho mãos se não também 

fazia (M.A.)” 

1.3.4.  Não ir à missa 1/1 “Agora não vou à missa porque não posso, 

porque antes não faltava à missa nem nada 

(M.C.)” 

1.4.  Dependência de outros 2/2 “Ela agora faz-me tudo o que se faz a um 

bebezinho pequenino, faz-me tudo e eu tenho 

pena dela coitadinha (J.C.)” 

1.5.  Económicas 1/1 “Tive de pedir uma pensão de alimentos para 

sobreviver e isso foi o que me custou mais na 

vida. Aos 50 anos ter de pedir ajuda para 

sobreviver por que não ser capaz de fazer (F.)” 

1.6. Físicas/Imagem Corporal 

(Agrega referências que indicam a perceção de mudanças na imagem corporal ou físicas/orgânicas 

resultantes da doença oncológica em situação paliativa) 
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1.6.1.  Dores 1/1 “Desde os problemas dos intestinos agora vejo-

me aflita, vejo-me aflita com dores (M.)” 

1.6.2.  Mais magro 1/1 “Mudou que estou mais magrinha, olhe nem sei 

o que tenho, nem sei o que dizer (M.P.)” 

1.6.3.  Querer urinar e não 

conseguir 

1/1 “O que é diferente é que me encho de chorar 

porque queria chanar (fazer xixi) mas não 

posso (A.D.)” 

1.7. Funções 

(Codifica enunciados que reportam para a perceção de limitações na realização de tarefas do dia a dia) 

1.7.1.  Sentir-se melhor por 

mexer num copo 

1/1 “Ao mexer num copo, naquele instante, naquele 

momento a manejar ou qualquer coisa já é 

outra coisa, sinto-me melhor (A.G.)” 

1.7.2.  Calçar 1/1 “Depois para me calçar se for meia fina têm de 

me calçar, se for meia grossa eu lá consigo 

meter a perna num sitio de forma a que a 

consiga meter (L.L.)” 

1.7.3.  Dificuldade em andar 8/10 “Agora o pior é não andar porque não ando 

por causa disto. Não sinto as pernas, não tenho 

forças (CD5)” 

1.7.4.  Não poder fazer esforço 

físico 

1/1 “Esforço físico também não posso, mesmo que 

eu quisesse (F.)” 

1.7.5.  Mais tempo na cama 1/1 “Agora está um bocadinho diferente mesmo… 

Estou mais na cama porque no verão ainda me 

levantava logo de manhã agora não (F.C.)” 

1.7.6.  Não poder apoiar nas 

tarefas domésticas 

1/1 “Não é o trabalhar, não é o que passei, mas é o 

não poder, sei lá, dar o apoio tipo doméstico, 

de mexer e até mais ajudar aqui em casa, por 

exemplo lavar a loiça (A.G.)” 

1.7.7.  Não poder agachar 1/1 “O diferente na minha vida é não poder 

trabalhar. Não posso agachar porque é difícil 

me levantar (A.P.)” 

1.7.8.  Não poder fazer nada 4/5 “Mudou que não posso fazer mais nada 

acabou. Não posso fazer mais nada porque não 

tenho energias para isso. As minhas energias 

acabaram (E.F.)” 

1.7.9.  Não poder suportar pesos 

pesados 

1/1 “Só se eu puxar um bocadinho ou baixar-me e 

que ela dá sinal… não posso levantar pesos 

pesados (J.A.)” 

1.7.10.  Querer fazer e não poder 1/1 “O que me custa muito, muito é... Querer 

ajudar e não poder, é isso que me custa muito 

(L.L.)” 

1.7.11.  Sentir-se preso em casa  1/1 “Para mim também foi uma surpresa eu sentir-

me preso aqui neste teto (A.G.)” 

1.8. Laborais 

(Codifica os enunciados que reportam para a perceção de mudança na atividade profissional do doente 

oncológico em situação paliativa resultante da doença) 

1.8.1.  Não poder trabalhar 5/7 “O diferente na minha vida é não poder 

trabalhar, não posso agachar porque é muito 

difícil me levantar (A.P.)” 
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1.8.2.  Aviso do patrão para 

ficar em casa se não tiver 

condições 

1/1 “O meu patrão já me disse que ««se não estás 

em condições deixa de trabalhar», mas vai ser 

muito difícil segurarem-me aqui em casa 

(J.A.)” 

1.9.  Mudou tudo 3/3 “A minha vida mudou tudo, umas coisas mais 

do que outras mas mudou tudo (F.)” 

1.10.  Não poder estar na sua 

residência  

1/1 “Os meus pensamentos são muito… que não 

posso estar na minha casa sozinha (L.L.)” 

1.11.  Não ter saúde 1/1 “Mudou tudo, não tenho saúde, não posso sair 

da minha cama porque caiu daqui ali (J.C.)” 

1.12. No eu 

Codifica enunciados que reportam para a perceção de alterações na sua personalidade e forma de ser no 

agir e pensar) 

1.12.1.  No fazer 2/2 “Às vezes faço coisa… já não tenho bem a 

noção do que faço, deixo tudo desarrumado 

(M.C.)” 

1.12.2.  No pensar 1/1 “Na minha vida mudou tudo, a minha maneira 

de ser, a minha maneira de pensar, a minha 

maneira de agir (F.)” 

1.12.3.  No ser 2/3 “Mudou a minha forma de ser, tornei-me mais 

agressiva, menos paciente, menos tolerante 

(F.)” 

1.13. Relacionais 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção de mudanças na forma de como se relaciona com 

os outros e vice-versa) 

1.13.1.  Família evita ver doente 

chateado 

1/1 “Sinto que algo está diferente sim, que ele vêm 

o meu caso e evitam de me ver chateado 

(M.C.)” 

1.13.2.  Quase me fizeram o 

funeral 

1/1 “Só me faltou fazerem o funeral… a partir daí 

bom dia e boa tarde. Não dá para ter uma 

amizade mas também não dá para virar as 

costas (F.)” 

1.13.3.  Começou a reservar 

companhias 

1/1 “Já reservei um bocado essas companhias 

porque há pessoas que vão à nossa casa 

comem o mel e depois dentro do frasco metem 

vinagre ou fel… essas pessoas são muito 

perigosas porque não querem o nosso bem 

(F.)” 

1.14. Sociais 

(Agrega verbalizações que denotam a perceção de mudanças na participação de eventos sociais) 

1.14.1.  A vida social 1/1 “A minha vida social foi toda embora, já foi 

(B.M.)” 

1.14.2.  Não ter vida para ir a 

uma festa 

1/1 “Quer dizer ter vida para esta festa ou aquela 

eu não tenho (M.A.)” 

1.15.  Sono 1/1 “Eu vou para vila real como fui ontem e houve 

alturas em que não dormia e queria dormir 

(A.G.)” 

1.16.  Trabalho na agricultura  2/2 “Tanto trabalhei, que trabalhei na agricultura 

até aos 77 anos (M.C.)” 
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2. Outros problemas de saúde 

(Codifica os enunciados referentes a outros problemas de saúde anteriores ou atuais para além do 

diagnóstico oncológico em situação paliativa) 

2.1. Cancro no reto 2/2 “Eu tive um cancro no reto e acho que não deu 

para metáteses (B.M.)” 

2.2. Coisa na perna 1/1 “A doença que tenho é no intestino, uma hérnia 

na barriga e uma coisa na perna, não sinto 

mais nada (A.S.)” 

2.3. Hérnia na barriga 1/1 “A doença que tenho é no intestino, uma hérnia 

na barriga e uma coisa na perna, não sinto 

mais nada (A.S.)” 

2.4. Operação a rins 1/1 “Fui operada lás aos rins e à vesicula duas 

vezes (P.M.)” 

2.5. Operação à vesicula 1/1 “Fui operada lás aos rins e à vesicula duas 

vezes (P.M.)” 

2.6. Operação tumor maligno 

intestinos 

1/1 “Fui operada de urgência, operada aos 

intestinos, a um tumor maligno… já fez 10 anos 

em fevereiro (A.P.)” 

2.7. Pedras no fígado 1/1 “Eu fui operada, mas o fígado é que me tem 

dado mais problemas. Fui operada ao colon-

retal, mas a coisa é no fígado, tenho pedras no 

fígado (F.C.)” 

2.8. Pedra nos rins 1/1 “O problema é nos rins, tinha pedras nos rins. 

Um estava bom fiquei sem a pedra toda outro 

estava mais coisa não podiam operar então 

fizeram-me isto… meteram-me o saquinho 

(A.P.)” 

2.9. Pneumonia 1/1 “Eu estive às portas da morte com uma 

pneumonia (J.A.)” 

3. Equipa de saúde 
(Codifica os enunciados que reportam para o tipo de apoio percebido pelos profissionais de saúde, o 

motivo de acompanhamento pela equipa de cuidados paliativos bem como a opinião do doente sobre 

esta equipa e os outros profissionais de saúde) 

3.1.Apoio fornecido 

(Codifica as verbalizações que remetem para o tipo de apoio que os doentes percecionam receber dos 

profissionais de saúde) 

3.1.1. Apoio emocional e social 

3.1.1.1. Conversam  1/1 “Às vezes conversam comigo quando tem um 

bocadinho de tempo (A.G.)” 

3.1.1.2. Solicitação de apoios 

sociais 

1/1 “Tive de pedir uma pensão de alimentos… 

espero que pronto com esta ajuda não tenha 

necessidade de trabalhar e não ter de fazer 

tanto esforço (F.)” 

3.1.2. Cuidados físicos 

3.1.2.1. Enfermeiros fazem 

curativo em casa 

3/3 “Eles vão-me lá fazer os curativos lá a casa os 

enfermeiros (A.D.)” 

3.1.2.2. Fazer análises 1/1 “E andava aqui para ser acompanhado e vir de 

vez em quando fazer umas análises, como 

hoje… e depois vejo como ando (A.P.)” 
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3.1.2.3. Medir a tensão 3/3 “Quando vêm medem-me a tensão e assim (L.)” 

3.1.2.4. Receitar medicação se 

necessário 

1/1 “Vinha ver como é que eu estava, como me 

sentia e se fosse preciso alguma medicação a 

mais ou assim (L.)” 

3.1.2.5. Fazer curativos 1/1 “Só me faz curativo (A.D.)” 

3.1.3. Disponíveis e atentos 

3.1.3.1. Sempre atentos 3/4 “Estou em cuidados paliativos e é muito bom 

porque eles estão sempre em cima a cuidar das 

pessoas. Uma pessoa telefona e eles estão 

sempre atentos, sempre atentos e eu gosto disso 

(E.F.)” 

3.1.3.2. Vasta telefonar 

deslocam-se logo à 

residência 

3/4 “Basta telefonar que eles estão logo cá, mais 

10 minutos menos 10 minutos, nunca me 

faltaram com nada (F.)” 

3.1.4.  Não ter de se deslocar 4/4 “É melhor eles virem que não tenho de ir de um 

lado para o outro (A.A.)” 

3.1.5.  Quando doente trabalha 

equipa não vai a casa 

1/1 “As vezes passam semanas sem vir. Quando eu 

ando a trabalhar elas já não vêm e depois 

quando me ligam já não estou cá (J.A.)” 

3.1.6. Supervisão 

(Codifica os enunciados que reportam para a perceção de um acompanhamento que objetiva a 

monitorização de sintomas) 

3.1.6.1. Acompanham 3/3 “E andava aqui para ser acompanhado e vir de 

vez em quando fazer umas análises, como 

hoje… e depois vejo como ando (A.P.)” 

3.1.6.2. Avaliaram e fazem vários 

acompanhamentos 

1/1 “Primeiro vieram cá fazer uma avaliação… 

eles fazem vários acompanhamentos (F.C.)” 

3.1.6.3. Levam a rotina, de 15 em 

15 dias 

1/1 “Levo uma rotina de 15 em 15 dias, não é todos 

os dias que passam por aqui (A.G.)” 

3.1.6.4. Para ver depois da 

operação 

1/1 “Só me disseram que era para ver se estava a 

correr bem de eu ser operada (L.L.)” 

3.2.Motivo de acompanhamento da equipa 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção do motivo que os doentes tem para se 

encontrarem em acompanhamento na nova equipa de profissionais de saúde) 

3.2.1.  Colega disse há minha 

filha que podíamos ter 

acompanhamento 

1/1 “A equipa foi a minha filha que ouviu umas 

colegas na câmara a dizer que havia um 

acompanhamento quando eu estivesse alguma 

vez mal… a minha filha ouvia falar mas não 

sabia como era, foi uma colega que lhe disse 

que podíamos ter acompanhamento (A.G.)” 

3.2.2.  Informaram do novo 

acompanhamento por 

nova médica 

4/4 “Fui a doutora e ela disse que agora ia à 

consulta de uma amiga dela (A.D.)” 

3.2.3.  Por causa dos rins 1/1 “A médica disse que andava aqui por causa dos 

rins que não funcionavam bem e então tive de 

meter o cateter (A.P.)” 

3.2.4.  Filha arranjou novos 

médicos 

1/1 “A minha filha é que arranjou estes médicos e 

depois disse que arranjou um médico para 

substituir o outro. O outro médico não disse 
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nada e até que eu gostava de falar com ele 

(J.C.)” 

3.2.5.  Desconhece motivos para 

estar nesta equipa 

1/1 “Não sei assim dizer, não sei se foi por eu 

andar muitas vezes nas urgências, se foi la do 

porto, não sei (L.)” 

3.2.6.  Por causa do cancro 2/2 “Porque eu faço parte dos doentes oncológicos 

que eles tem. Eles vem-nos visitar porque eles 

são apoiantes dos doentes oncológicos (F.)” 

3.2.7.  Necessidade de serviço 

continuado 

1/1 “A médica informou disse que eu precisava de 

um serviço continuado e que precisava de fazer 

curativo na minha ferida (M.A.)” 

3.2.8.  Conhecimento da 

consulta por carta 

2/4 “Não me disse nada nem me disse que eu tinha 

uma consulta com esta médica... Soube da 

consulta através de uma carta (M.A.)” 

3.3.Opinião sobre profissionais de saúde 

(Codifica os enunciados que reportam para a opinião dos doentes oncológicos em situação paliativa 

sobre os profissionais de saúde que não integram a equipa de cuidados paliativos) 

3.3.1.  Mal ouvia o médico 1/1 “Eu de um ouvido não ouço nada e ele falava 

muito baixinho. O que ele dizia só a minha 

filha o ouvia porque eu mal o ouvia (A.P.)” 

3.3.2.  Não gostava do médico 1/1 “Também lhe digo uma coisa não gostava 

muito dele (A.P.)” 

3.4.Opinião sobre equipa de cuidados paliativos 

(Codifica as verbalizações que remetem para a opinião dos doentes oncológicos em situação paliativa 

sobre os profissionais de saúde que integram a equipa de cuidados paliativos) 

3.4.1.  Aconselho esta equipa 1/1 “Eu aconselho e já aconselhei que se alguma 

vez tiverem este tipo de problema não rejeitem 

o que é bom, esta equipa (E.F.)” 

3.4.2.  Agradece todo o apoio 1/1 “E agradecer todo o apoio, à doutora do 

acompanhamento (A.G.)” 

3.4.3.  Visitas deveriam ser mais 

regulares 

1/1 “Só acho que deviam vir mais vezes, pelo 

menos duas vezes por semana (J.A.)” 

3.4.4.  Extraordinária  1/1 “A doutora é uma pessoa extraordinária e toda 

a equipa dela, também falam muito, informam 

tudo o que precisamos (F.)” 

3.4.5.  Gosto da equipa 6/6 “Estou muito contente eles não podem fazer 

mais (A.)” 

3.4.6.  Gosto de falar com a 

doutora 

1/1 “A doutora para além de médica em termos de 

medicina e não sei o que mais é… muito boa 

com quem eu gosto muito de falar (B.M.)” 

3.4.7.  Encaminhamento devia 

ter sido mais cedo 

1/1 “Fiquei satisfeito, havia de ter sido há mais 

tempo (J.A.)” 

3.4.8.  Não podem fazer mais  1/1 “Estou muito contente eles não podem fazer 

mais (A.)” 

3.4.9.  São impecáveis 1/1 “São todos impecáveis, tanto no hospital como 

em macedo, como em bragança (A.)” 

3.4.10.  Tudo o que a doutora 

disser é sagrado 

1/1 “Tudo o que a doutora disser, para mim, é 

sagrado (B.M.)” 
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4. Comunicação 
(Codifica os enunciados que reportam para a comunicação do doente com os diferentes intervenientes 

dos cuidados, nomeadamente familiares e profissionais de saúde) 

4.1.Doente- Familiares 

(Agrega as unidades de registo que remetem para a comunicação entre o doente e os seus familiares, os 

assuntos abordados incluindo o seu estado de doença e finitude) 

4.1.1.  Compreendem o que 

sente 

16/16 “Compreendem, eles bem sabem o que eu sinto 

mas eu nem dou muito a demonstrar, para quê 

(M.P.)” 

4.1.2. Converso com 

4.1.2.1. Conhecidos 1/1 “Ainda ontem teve lá um senhor toda a tarde 

comigo (J.C.)” 

4.1.2.2. Cônjuge  2/3 “Falo com o meu marido e os meus filhos, estes 

meus filhos (A.D.)” 

4.1.2.3. Família 8/8 “Converso, converso, com os meus filhos, com 

a filha, com a minha gente familiar falo 

(M.A.)” 

4.1.2.4. Filhos 5/5 “Falo com a minha filha, genro e aos meus 

filhos quando me vão lá a ver (M.P.)” 

4.1.2.5. Genro 1/1 “Falo com a minha filha, genro e aos meus 

filhos quando me vão lá a ver (M.P.)” 

4.1.2.6. Irmã 1/1 “Falo com os meus filhos e com a minha irmã. 

Certas coisas, o resultado de certos exames, 

certas análises só mesmo com a família (F.)” 

4.1.2.7. Sobrinha 1/1 “Sobre a minha doença só aos meus filhos e a 

uma sobrinha é que falo (M.A.)” 

4.1.3. Converso sobre 

4.1.3.1. Dores 1/1 “Conto mas sei lá, conto as dores que tenho e 

que tenho dores (M.)” 

4.1.3.2. Momentos que tem de se 

desabafar  

1/1 “Há momentos que a gente tem de desabafar 

um bocadinho, mas não estou também a 

chateá-los com a minha doença (P.M.)” 

4.1.3.3. Preocupações da morte 4/4 “A morte eu digo-lhes… agora a minha vida é 

um pau que eu enxertei, já cresceu tanto que 

apodreceu e agora o vento está para o votar 

abaixo (J.C.)” 

4.1.3.4. Se devia ser operado 1/1 “Falei quando foi das operações e tudo, reuni-

os e perguntei o que acham de eu ser operado 

«vejam lá se eu faço falto, não faço falta» 

(B.M.)” 

4.1.3.5. Confortam 1/1 “Elas não gostam de me ver assim, se me vêm a 

chorar não querem…confortam-me e estão-me 

a confortar (L.L.)” 

4.1.4. Dificuldades de comunicação 

(Codifica as verbalizações que remetem para a existência de alguma dificuldade na comunicação com 

os familiares sobre a doença oncológica em situação paliativa) 

4.1.4.1. A palavra cancro não 

surge em casa 

1/1 “A palavra cancro não surge aqui em casa é 

crónico (A.G.)” 
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4.1.4.2. Filhos não o vêm doente 1/1 “Eles não me vêm doente, os meus filhos não 

me vêm doente… agora eles não querem 

aceitar que eu não posso fazer e muitas vezes 

peço-lhes as coisas e não fazem (F.)” 

4.1.5. Família oculta informação 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção dos doentes que os seus familiares lhe ocultam 

informações associadas à doença) 

4.1.5.1. Falam com profissionais 

de saúde 

1/1 “Elas sabem mais do que eu, se há que mais 

não é. Elas sabem mais do que eu porque elas é 

que estão em contacto todos lhe tem dado o 

número de telefone… então eu oriento-me mais 

por ela (B.M.)” 

4.1.5.2. Filhas não gostam de me 

ver chorar 

1/1 “Elas não gostam de me ver assim, se me vêm 

chorar não querem. E estão sempre a dizer que 

há muita gente pior que a mãe (L.L.)” 

4.1.5.3.3 Não me ver chateado 1/1 “Evitam de me alertar mais das coisas para eu 

não pensar tanto na minha vida… evitam de me 

ver chateado (M.C.)” 

4.1.5.4. Não pensar tanto na 

minha vida 

1/1 “Evitam de me alertar mais das coisas para eu 

não pensar tanto na minha vida… evitam de me 

ver chateado (M.C.)” 

4.1.5.5. Por doente não querer 

saber 

1/1 “As minhas filhas ás vezes até me ocultam de 

falar de certas coisas e já lhe tenho dito, e já 

tenho dito «certas coisas nem me dizeis» e ela 

diz «não se aflija que não dizemos»… não 

quero saber (M.C.)” 

4.1.5.6. Vejo zumzum para ali e 

além 

1/1 “Eu sei que me estão a esconder alguma coisa, 

vejo um zumzum para ali um zumzum para 

além. Principalmente a minha filha onde estive 

este mês (M.)” 

4.1.6.  Não compreendem o que 

doente sente 

1/1 “Não compreendem, só compreende os que 

estão na Suíça (M.A.)” 

4.1.7. Não comunicação com familiares 

(Integra as verbalizações referentes à não comunicação dos doentes sobre a doença com os familiares e 

os motivos que os levam a não falar) 

4.1.7.1. Omitir dores 1/1 “Às vezes eu estou cercada de dores e faço de 

conta que não tenho nada (M.A.)” 

4.1.7.2. Família pergunta 1/1 “Não (partilho), eles perguntam (A.G.)” 

4.1.7.3. Engolir e calar 1/1 “Estou numa fase que eu não quero dizer nada 

para não a incomodar, porque tenho medo que 

ela diga «olha lá para o que estou guardada, 

para aturar agora o diabo da velha» e eu por 

isso muitas vezes engulo e calo. Então eu 

guardo isto tudo aqui dentro (M.A.)” 

4.1.7.4. Não demonstrar 1/1 “Eles bem sabem o que eu sinto mas eu nem 

dou muito a demonstrar, para quê (M.P.)” 

4.1.7.5. Não os chatear com a 

doença 

1/1 “Há momentos que a gente tem de desabafar 

um bocadinho mas não estou também a chateá-

los com a minha doença (P.M.)” 
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4.1.7.6. Não falar 5/5 “Não, não falo muito. A palavra cancro não 

surge aqui em casa é crónico (A.G.)” 

4.1.7.7. Não fazer uma guerra 

num copo de água 

1/1 “Já lhes dei a entender algumas vezes que sim 

mas não partilho muito que é para direta ou 

indiretamente estar a fazer uma guerra num 

copo de água (E.F.)” 

4.1.7.8. Não os preocupar 3/3 “Certas coisas que não partilho com ninguém, 

guardo porque não os quero preocupar e 

também não precisam de saber certas coisas 

(F.)” 

4.1.7.9. Não partilha de 

preocupações sobre a 

morte 

2/2 “Não por acaso nunca (partilhou 

preocupações) (M.)” 

4.1.7.10.  Não incomodar 1/1 “Estou numa fase que eu não quero dizer nada 

para não a incomodar, porque tenho medo que 

ela diga «olha lá para o que estou guardada, 

para aturar agora o diabo da velha» e eu por 

isso muitas vezes engulo e calo. Então eu 

guardo isto tudo aqui dentro (M.A.)” 

4.1.7.11.  Para não sofrerem 1/1 “Guardo para mim, não quero que eles sofram 

por causa de mim, assim é melhor (F.C.)” 

4.1.7.12.  Não quer 1/1 “Não falo porque não quero (J.A.)” 

4.2.Profissionais de saúde-doente 

(Codifica os enunciados que reportam para a) comunicação dos profissionais de saúde e os familiares 

do doente, b) a forma como os doentes avaliam a comunicação com os profissionais de saúde sobre a 

doença e tratamentos, c) a informação que tem sobre a doença e os tratamentos que se encontram a 

realizar e a sua satisfação com a mesma e d) arelação entre profissionais de saúde e doente) 

4.2.1.  Esquecimento o que eles 

dizem 

1/1 “As vezes como estou muito doente, as vezes 

esquece-me (F.C.)” 

4.2.2. Comunicação com outros familiares 

(Agrega os enunciados que remetem para a perceção que os profissionais de saúde partilham 

informação sobre a sua saúde com os seus familiares) 

4.2.2.1. Filha recebeu a 

informação dos médicos 

1/1 “Acho que estive mesmo a morrer e 

recuperaram-me não sei o que mais… foi a 

minha família que me disse isso tudo e que 

recebeu informações dos médicos (B.M.)” 

4.2.2.2. Filha talvez saiba mais 1/1 “Pode falar com a minha filha ela talvez saiba 

mais que ela faz acompanhamento, anda 

sempre comigo (A.G.)” 

4.2.2.3. Conversam mais com a 

filha 

1/1 “Isto (motivo do acompanhamento) ela 

conversa mais com a minha filha ela é que me 

indicou (J.C.)” 

4.2.3. Forma de comunicação 

(Codifica as verbalizações que reportam a forma como os doentes percecionam e avaliam a 

comunicação do diagnóstico de doença oncológico em situação paliativa e o novo acompanhamento) 

4.2.3.1. Correto 1/1 “Foi educado, correto, meigo, sensível (F.)” 

4.2.3.2. Educado 1/1 “Foi educado, correto, meigo, sensível (F.)” 

4.2.3.3. Pouco ouviu 1/1 “É como eu digo eu pouco o ouvi porque ele 

falava baixinho (A.P.)” 
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4.2.3.4. Gostasse ou não, não se 

importou 

1/1 “Ele pôs como entendeu… gostasse ou não 

gostasse e não me importei (M.P.)” 

4.2.3.5. Gostou como foi 

transmitida 

3/3 “Gostei porque ela foi espetacular, arranjou 

uma maneira de explicar as coisas e de 

comunicar a mim, a minha mulher e filha de 

uma maneira muito especial (E.F.)” 

4.2.3.6. Muito bom 1/1 “Não posso dizer que foram insensíveis, brutos 

e incompetentes, não. Foi muito, muito bom 

(F.)” 

4.2.3.7. Não ter aquele português 

para lá chegar 

1/1 “Ando a tirar análises para depois ir para 

tratamento, acho que da minha parte é esse. 

Mas também pode ser o outro, não sei. Não é 

não estar informado posso é não ter aquele 

português para lá chegar (A.G.)” 

4.2.3.8. Através da expressão não 

verbal percebeu que algo 

se passava 

1/1 “Fui às urgências… mandou-me para baixo, 

voltou-me a deitar, chamou um colega… só me 

disseram assim que «tem de ir à sua médica 

para a mandar fazer uns exames…» quando 

tive os exames fui logo mostrar à minha 

médica… eu logo vi pela maneira que a 

senhora ficou que eu logo tinha alguma coisa 

(A.)” 

4.2.3.9. Sensível 2/2 “Foi educado, correto, meigo, sensível (F.)” 

4.2.3.10.  Simpática 2/2 “Não gostei porque fiquei triste mas ela foi 

muito simpática, muito sincera (L.L.)” 

4.2.3.11.  Sincera 2/2 “Até acho que a mim não me perdoam a 

médica não está ali com coisas o que é, é 

(L.L.)” 

4.2.3.12.  Termos que não 

compreende  

1/1 “Ela disse logo la que eu tinha uma anemia 

não sei quantos, esses termos médicos que eu 

não chego lá (B.M.)” 

4.2.4. Informação sobre doença e tratamentos 

(Agrega os enunciados que denotam a informação que os doentes nutrem sobre a sua doença e os 

tratamentos que se encontram a realizar) 

4.2.4.1. Para melhorar 1/1 “Disse-me que eu ia tentar melhorar e ia fazer 

antibiótico intravenoso (numa entrada no 

internamento de cuidados paliativos) (B.M.)” 

4.2.4.2. Médico esclareceu logo 

tudo 

1/1 “Já sei tudo, o médico esclareceu logo tudo 

(M.P.)” 

4.2.4.3. Sem informação sobre a doença e tratamentos 

4.2.4.3.1.  Gostava de saber o que 

tem 

1/1 “Eu gostava de saber o que tenho… desta 

doença estou perdido, gostava de saber se 

posso viver mais algum tempo, porque assim eu 

não posso viver sinto tantas dores quando 

tenho de me por a pé (J.C.)” 

4.2.4.3.2.  Médico sabia que era 

cancro e não disse 

1/1 “Passaram-me uma folha para eu ir ao porto, 

mas não me disse nada… ele já sabia que era 

cancro mas não me disse nada (J.A.)” 
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4.2.4.3.3.  Não dizem nada 3/3 “Não me dizem nada, eu não sei. Ando a tomar 

comprimidos para o diabetes, para o estômago, 

só me dão comprimidos (A.A.)” 

4.2.4.3.4.  Não informaram se era 

benigno ou maligno 

1/1 “Já perguntei duas vezes ao médico se é 

benigno ou maligno, mas eles não me dizem 

nada só dizem que vai bem (J.A.)” 

4.2.4.3.5.  Não sabe bem da doença 1/1 “Nem sei muito bem ainda da doença (A.P.)” 

4.2.4.3.6.  Não sabe o tratamento 

que está a fazer 

1/1 “Um qualquer não sei qual é que é (A.A.)” 

4.2.4.3.7.  Não percebe o fígado 

estar contaminado e a 

doença não sei aí 

1/1 “O que me admira é o meu fígado estar 

contaminado e a minha doença não ser no 

fígado. Já tive um médico que me disse que 

tinham 20 centímetros ao fígado era muita 

coisa (M.A.)” 

4.2.4.3.8.  Dizem que está mal 1/1 “Ninguém explicou sobre a doença que tenho, 

ninguém me informou, só me dizem que estou 

mal, que estou mal, mas não me dizem a 

doença que tenho (M.)” 

4.2.4.3.9.  Ninguém informou sobre 

a doença que tem 

1/1 “Ninguém explicou sobre a doença que tenho, 

ninguém me informou, só me dizem que estou 

mal, que estou mal, mas não me dizem a 

doença que tenho (M.)” 

4.2.4.4. Se dissessem que ia ficar 

assim penalizado queria 

morrer 

1/1 “Se o senhor doutor me dissesse que eu ia ficar 

assim penalizado eu não queria, eu queria 

morrer, queria morrer (J.C.)” 

4.2.4.5. Sem conhecimento dos 

motivos do novo 

acompanhamento  

6/7 “Ninguém me disse nada, só me apareceram 

aqui e agora aparecem aqui (L.L.)” 

4.2.4.6.Sobre a doença 

4.2.4.6.1.  Disseram que era cancro  1/1 “Chorar só na primeira vez que descobri, de 

resto nunca mais, nesse dia em que me 

disseram que era cancro (J.A.)” 

4.2.4.6.2.  Disseram que estava bem 

dos intestinos 

1/1 “Eu fui lá e disseram-me que eu estava bem dos 

intestinos mas tinha uma hérnia e agora para 

março tenho uma consulta para fazer o TAC e 

ver (L.L.)” 

4.2.4.6.3.  Doença irreversível 1/1 “O que me disseram é que a doença era 

irreversível e a doutora mostrou-me… a 

evolução do cancro de 2015 a 2016 só num 

progrediu grandemente foi uma coisinha 

mínima (B.M.)” 

4.2.4.6.4.  Escondiam alguma coisa 1/2 “Agora não escondem, por acaso ainda 

escondiam alguma coisa mas no outro dia eu 

fui ao senhor doutor, que ele é muito 

atencioso… e disse-me que do fígado também 

está a correr muito bem e eu não sabia nada 

disso. Não sei o que tenho no fígado ele disse 

que tinha não sei o que era (A.)” 
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4.2.4.6.5.  Mostraram a evolução do 

cancro 

1/1 “O que me disseram é que a doença era 

irreversível e a doutora mostrou-me a evolução 

do cancro de 2015 a 2016 só num progrediu 

grandemente foi uma coisinha mínima (B.M.)” 

4.2.4.6.6.  Médicos dizem que vai 

bem 

1/1 “Os médicos dizem que vai bem, sei lá, só lá 

eles é que sabem (J.A.)” 

4.2.4.6.7.  Ver se tinha morte feliz 1/1 “Ele disse que tinha duas coisas no estômago, 

duas úlceras, dois tumores não sei o quê e um 

tumor nos intestinos não sei quê. Eu ao certo, 

ao certo não sei o que isso representa, ia ver se 

eu tinha uma morte feliz, mas a gente não sabe, 

não é (choro) (M.)” 

4.2.4.7.Sobre os tratamentos 

4.2.4.7.1.  Disseram que não 

podiam fazer nada 

1/1 “Isto (tratamento) é só para as dores, só para 

acalmar as dores. Porque a doutora lá no 

Porto disse que não podiam fazer mais nada, 

que fizeram a quimioterapia mas pronto não 

fez nada. Pronto, que não podiam fazer mais 

nada (L.)” 

4.2.4.7.2.  Operado sem saber a quê 1/1 “Eu fui operada, estive oito dias lá e nunca 

cheguei a saber o que é que tinha (A.)” 

4.2.4.7.3.  Informaram que ia para 

outra doutora 

1/1 “Só me disse que me iam mandar para esta 

doutora, que ela era muito boa e que me ia 

tratar (M.)” 

4.2.4.7.4.  Médico não conseguia ter 

tempo para me tratar 

1/2 “Só me disseram que não conseguia ter tempo 

para me tratar que então me ia mandar para 

outro, não me explicou nada (A.P.)” 

4.2.4.7.5.  Não podia operar 1/1 “Ele disse para o meu filho que não queria ser 

assassino. Ele sabia que eu não poderia ser 

operado porque iria ficar na operação (M.C.)” 

4.2.4.7.6.  Ir para internamento se 

piorar 

1/1 “Se eu tivesse ou ficasse muito doentinha tinha 

de ser internada… mas não me disseram nada 

sobre a doença, mas eu prevejo isso de estar a 

ver como vai acontecer para ver se sou 

internada ou assim (P.M.)” 

4.2.4.7.7.  Uns dizem que posso 

operar outros não 

1/1 “Sei que já me disseram que não posso ser 

operado, porque se for tenho de falar por aqui 

(aponta para a garganta)… o outro que me viu 

da outra vez diz que dá para operar, pôr o tubo 

e que passado um ano está cicatrizado… não 

sei (J.A.)” 

4.2.5. Posição face a informação que nutre sobre a doença 

(Codifica os enunciados que remetem para a forma como os doentes avaliam a informação que nutrem 

sobre o seu estado de doença e tratamentos) 

4.2.5.1.Bem informado/Satisfação com informação 

4.2.5.1.1.  Bem informado 5/9 “Estou muito bem informada (F.)” 

4.2.5.1.2.  Não escondem 

informação 

1/1 “Antigamente escondiam as coisas aos doentes 

e hoje não escondem e é bom não esconderem 
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porque assim os doentes tem tempo de se 

preparar para aquilo que bem entende (F.)” 

4.2.5.1.3.  Gosto de estar informado 

das coisas 

1/1 “Eu gosto é de estar bem informado das coisas 

se é para vir aqui pronto (A.S.)” 

4.2.5.1.4.  Informação deve chegar 1/1 “Para o tempo que eu devo durar o que sei 

deve chegar (M.A.)” 

4.2.5.1.5.  Sabe o suficiente 2/2 “Eu acho que sei o suficiente até (F.C.)” 

4.2.5.1.6. Motivos de perceção para estar bem informado 

4.2.5.1.6.1.  Equipa explicou 2/3 “A doutora é uma pessoa extraordinária e toda 

a equipa dela, também falam muito e 

informam-nos de tudo o que é preciso… 

Explicou tudo, tudo, o médico e o enfermeiro 

tive duas explicações (F.)” 

4.2.5.1.6.2.  Falar com outros doentes 1/1 “Eu estou bem informada porque eu gosto de 

ler, leio, procuro, falo com outros doentes (F.)” 

4.2.5.1.6.3.  Ler 1/1 “Eu estou bem informada porque eu gosto de 

ler, leio, procuro, falo com outros doentes (F.)” 

4.2.5.1.6.4.  Procurar 1/1 “Eu estou bem informada porque eu gosto de 

ler, leio, procuro, falo com outros doentes (F.)” 

4.2.5.1.6.5.  Satisfação com a 

informação 

3/3 “Sinto que há informação. Sempre ficará 

alguma informação mas sinto-me esclarecido e 

tudo, sinto-me satisfeito com a informação e 

como dizem (E.F.)” 

4.2.5.2. Gostava de não saber de 

nada 

1/2 “Eu gostava de não saber nada que assim 

escusava de me teimar na minha cabeça 

(M.A.)” 

4.2.5.2.1.  Não gostava de saber 

mais 

2/2 “Saber mais para quê? Eu acho que está bem 

aquilo que ela disse (M.A.)” 

4.2.5.3.Gostava de ter mais informação 

4.2.5.3.1.  Perceção que a andam a 

enganar 

1/1 “Porque toda gente diz morreu de cancro, 

morreu disto, morreu daquilo, eu acho que 

nisso me andam a enganar. Porque se é esse 

mal, esse mal não tem cura (M.A.)” 

4.2.5.3.2.  Perceção que escondem 

alguma coisa 

2/2 “Eu acho que me escondem alguma coisa… 

para não me lembrarem que eu vou tão 

depressa (M.C.)” 

4.2.5.3.3.  Não compreensão da 

informação 

1/1 “Gostava de saber mais a gente gostava 

sempre de saber mais. A gente às vezes ouve 

certas coisas e a minha cabeça não sabe dizer 

o que é (L.)” 

4.2.5.3.4.  Que doença é  1/1 “Não sei o que dizer, eu ponho-me a pensar e 

afinal que doença é a minha (M.)” 

4.2.5.3.5.  Como comer à vontade 1/1 “Queria saber queria, saber por dentro, queria 

saber como comer à vontade (A.A.)” 

4.2.5.3.6.  Dizem para dar graças a 

deus estar vivo 

1/2 “Eu gostava de saber mais porque quando vou 

ao Porto só me dizem que estou bem, que estou 

bem e dizem ainda «Graças a Deus está vivo», 

não dizem mais nada só que estou bem (J.A.)” 
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4.2.5.3.7.  Coisas boas 1/1 “Eu gostava de saber mais mas era coisas boas 

(L.L.)” 

4.2.5.3.8.  Perceção que não tem 

mais doenças 

1/1 “Queria saber mais queria mas só tenho isso, 

não tenho mais nada (A.S.)” 

4.2.5.3.9.  O que realmente se passa  1/1 “Eu gostaria de saber o que realmente se passa 

comigo (M.)” 

4.2.5.3.10.  

 

O que tem 1/1 “Eles vão-me lá fazer os curativos lá a casa os 

enfermeiros. Não sei, eu gostava de saber mais, 

de saber o que é que tinha (A.D.)” 

4.2.5.3.11.  Se pode viver mais 1/1 “Eu gostava de saber o que tenho… desta 

doença estou perdido, gostava de saber se 

posso viver mais algum tempo, porque assim eu 

não posso viver, sinto tantas dores quando 

tenho de me por a pé (J.C.)” 

4.2.5.3.12.  Só dizem que está bem 1/3 “Já perguntei duas vezes ao médico se é 

benigno ou maligno, mas eles não me dizem 

nada só dizem que vai bem (J.A.)” 

4.2.5.3.13.  Sobre a operação 1/2 “Já pedi para ser operado e já me disseram 

que se for operado falo aqui por um tubo… 

dizem que não podem operar às cordas vocais 

por causa do cancro, não sei. Só sei que ando 

para trás e para a frente e não gosto. Gostava 

de saber mais sobre a operação (J.A.)” 

4.2.5.4.  Mais vale viver um 

bocadinho na ignorância 

1/1 “Às vezes mais vale viver assim um bocadinho 

na ignorância, não saber bem aquilo que temos 

até do que estar a pensar amanhã já morro, 

passando amanhã já morro, no dia seguinte já 

morro (F.)” 

4.2.5.5.  Não compreensão da 

informação 

2/2 “Ele disse que tinha duas coisas no estômago, 

duas úlceras, dois tumores não sei o quê e um 

tumor nos intestinos não sei quê. Eu ao certo 

ao certo não sei o que isso representa. (M.)” 

4.2.5.6.  Não escondem 

informação 

7/8 “Estou a par de tudo, não há nada escondido… 

no meu pensar penso que não me escondem 

nada (A.G.)” 

4.2.5.7.  Não gostou porque ficou 

triste 

1/1 “Não gostei porque fiquei triste, mas ela foi 

muito simpática, muito sincera (L.L.)” 

4.2.5.8.  Sem recordação de como 

o informaram da doença 

2/2 “Eu não sei como é que soube. Já não sei como 

soube o que tinha (A.)” 

4.2.5.9.  Não sabe se escondem 

informação 

2/2 “Se me escondem alguma coisa ou não, não sei 

(M.A.)” 

4.2.5.10.  O suficiente nunca se 

sabe, mas chega 

1/1 “A gente o suficiente nunca se sabe mas já 

chega bem o que sei (L.)” 

4.2.6. Relação com profissionais de saúde 

(Codifica os enunciados que remetem para como os doentes percecionam e avaliam a relação com os 

profissionais de saúde em geral) 

4.2.6.1.  

 

Médico dá forças 1/1 “O médico no IPO dá-me forças, diz para eu 

não desistir. Que remédio temos não desistir 

(J.A.)” 
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4.2.6.2.  Médico diz para não 

desistir 

1/1 “O médico no IPO dá-me forças, diz para eu 

não desistir. Que remédio temos não desistir 

(J.A.)” 

4.2.6.3.  Médico muito atencioso 2/2 “O senhor doutor disse-me que eu ia fazer uns 

tratamentos e que quando os fizesse podia vir 

para casa e vomitar… ele explicou, ele é muito 

atencioso (A.)” 

5. Crenças 
(Codifica os enunciados que remetem a crenças nos fatores que podem resolver/minorar a doença como 

alimentares, na ciência e profissionais de saúde ou curas/melhorias milagrosas) 

5.1.Alimentares 

(Codifica os enunciados que reportam para a relação entre os hábitos alimentares e a melhorias face a 

doença) 

5.1.1.  Melhor se comer 1/1 “Até de comer um pratinho, como uma torrada 

ou duas e um pratinho de sopa já acho que me 

sinto melhor (M.A.)” 

5.1.2.  Mais calma por deixar de 

beber 

1/1 “Às vezes diziam bebe uma pinguinha… eu 

bebia e passADo um bocado parecia que sentia 

fogo e depois eu disse assim «vou deixar de 

beber» vou ver o que isso faz… e acho que me 

sinto mais calma (M.A.)” 

5.2.Ciência e profissionais de saúde 

(Codifica as verbalizações que reportam as crenças nos profissionais de saúde ou o tratamento como 

fator possibilitador de melhorias) 

5.2.1.  Doutora pode ajudar 1/1 “Acho que a doutora e Deus são as duas coisas 

que me podem ajudar (M.A.)” 

5.2.2.  Graças à ciência está 

vivo 

1/1 “Do cancro dos intestinos tiraram-mo… nunca 

julguei ficar bem, nunca julguei voltar para 

aqui mas graças a Deus e à ciência dos homens 

eu estou aqui (L.L.)” 

5.2.3.  Melhoria com medicação 1/2 “Gostava de ficar um bocadinho melhor com a 

medicação (M.P.)” 

5.3.Religiosas 

(Codifica os enunciados que remetem para a crença dos doentes num ser sagrado superior como o único 

capaz de mudar o seu estado de doença) 

5.3.1.  Crente a 100% 1/1 “Sou crente a 100% por vezes posso não ser 

praticante (E.F.)” 

5.3.2. Omnisciência de Deus 

(Agrega os enunciados que remetem para a crença num Deus somo um ser supremo, detentor de 

sabedoria e conhecimento total e o único capaz de ajudar na doença) 

5.3.2.1. Aceitar o que Deus 

manda 

2/2 “Olhe fiquei assim o que é que a gente pode 

fazer, tem de se adorar o que Deus nos manda, 

não é (A.)” 

5.3.2.2. Curar só com a ajuda de 

Deus 

1/3 “Curar já não é, não será fácil só com a ajuda 

de Deus (F.)” 

5.3.2.3. Deus é grande pode 

melhorar a doença 

3/3 “Graças a Deus que Deus é muito grande 

posso sim melhorar (M.A.)” 

5.3.2.4. Deus pode travar a 

doença 

1/1 “Enquanto há Deus… pode travar a doença, 

isso seria uma alegria enorme (E.F.) ” 
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5.3.2.5. Deus pode ajudar 1/1 “Não sei quem me poderá ajudar, só Deus. 

Acho que a doutora e Deus, as duas coisas que 

me podem ajudar (M.A.)” 

5.3.2.6. Forma de Deus chamar o 

doente até ele  

1/1 “Se calhar foi uma forma de Deus me chamar 

até ele, foi um aviso de Deus que ando na 

minha vida a trabalhar… «nós temos uma 

coisa mais tarde que tu não ligas nada e vou-te 

chamar a atenção para começares a dar um 

bocadinho de atenção ao teu criador…» (F.)” 

5.3.2.7. Graças a Deus  está vivo 1/1 “Do cancro dos intestinos tiraram-mo… nunca 

julguei ficar bem, nunca julguei voltar para 

aqui mas graças a Deus e à ciência dos homens 

eu estou aqui (L.L.)” 

5.3.2.8. Melhorar só com a mão 

de Deus por baixo 

2/3 “Estou a cada dia a cair um bocadinho. 

Gostava de melhorar mas só se Deus me puser 

uma mão por baixo, porque o meu estado de 

saúde… manter já era bom para mim (F.)” 

5.3.2.9. O que Deus der 1/1 “O que Deus me der, espero melhorar e o que 

Deus me manda, não posso esperar mais nada 

(M.A.)” 

5.3.2.10.  O que Deus quiser 3/6 “Não sei o tempo que… há de ser o que Deus 

quiser (L.)” 

5.3.2.11.  Vida nas mãos de Deus  1/1 “Eu já pus nas mãos de Deus toda a minha vida 

(F.)” 

6. Eixo temporal 
(Codifica todos os enunciados dos doentes num eixo temporal no passado antes e na doença, no 

presente e no futuro) 

6.1. Passado   

6.1.1.  Antes da doença 8/11  

6.1.2.  Na doença 20/81  

6.2. Presente 20/392  

6.3. Futuro 20/51  

7. Esperança 
(Codifica os enunciados que abordam no que os doentes acreditam que poderá acontecer face a sua 

situação de doença, nomeadamente melhoria, conforto, cura, doença estagne, prolongamento da vida, 

entre outras) 

7.1. A doença não muda 4/4 “Não, não muda nada (M.P.)” 

7.2. Ambivalência esperança 

de cura 

4/5 “Vamos lá ver eu bem queria curar, mas não 

vejo nada, não vejo esperança. Tenho um 

bocado de esperança, não é, vamos lá ver 

(F.C.)” 

7.3. Ambivalência esperança 

de melhoria 

8/13 “Não sei se digo assim será que vou melhorar 

alguma coisa, será que vou aguentar será que 

não… seja o que for esperança, esperança 

(M.)” 

7.4. Conforto 1/1 “O que eu ei de esperar, paz, sossego e um 

pouco de conforto que Deus me deia (E.F.)” 
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7.5. Doença estagne 1/2 “Não sei, agora podia chegar a minha hora ou 

não sei o quê, eu sinto-me perfeitamente à 

vontade o meu desejo é que não progredisse 

(B.M.)” 

7.6. Melhoria 7/9 “Espero melhorar e o que Deus me manda, não 

posso esperar mais nada (M.A.)” 

7.7. Cura 9/11 “Eu tenho esperança que me vou curar pela 

seguinte maneira eu nunca disse a ninguém 

nem tenho de dizer, é porque me sinto uma 

mulher que já não tem estas dores que eu tinha 

(M.A.)” 

7.8. Não melhoria 3/3 “Eu nunca mais melhoro. Melhoro agora 

(M.P.)” 

7.9.Prolongamento da vida 

7.9.1.  Estar mais tempo com a 

família 

4/5 “Tenho esperança e fé que posso durar mais, 

estar aqui com a família mais tempo (A.G.)” 

7.9.2.  Durar mais 1/1 “Tenho esperança e fé que posso durar mais, 

estar aqui com a família mais tempo (A.G.)” 

7.9.3.  Tratamentos podem dar 

mais uma temporada 

1/1 “Acho que sim, os tratamentos me podem dar 

mais uma temporada (M.C.)” 

7.9.4.  Viver mais uns anos 2/3 “Tenho esperança que vou durar mais dois ou 

três aninhos (M.C.)” 

7.10. Religiosa 

(Codifica os enunciados que relacionam a fé à esperança face o que os doentes acreditam que pode 

ocorrer no futuro associado à sua doença) 

7.10.1.  Ambivalência esperança 

religiosa 

3/4 “Agora já nem sei, porque eu já pedi a Deus e 

eu tinha muita fé que ele me ia curar mas 

agora já não sei (J.C.)” 

7.10.2.  Espera que Deus o deixe 

acompanhar os seus 

1/2 “Não me vai dizes «estás liberta da doença», 

mas vai dizer assim «ainda vais viver mais um 

pouquinho com os teus filhos» tenho esperança 

disso (F.)” 

7.10.3.  Temos de ter fé 5/6 “Eu penso que sim, eu tenho fé… tenho fé que 

vou melhorar (P.M.)” 

7.10.4.  Fé que a doença não 

piore 

1/1 “Esta doença foi me dita que era irreversível 

mas eu sou crente, sou católico e acredito que 

pelo menos não pioro, porque tenho fé e pronto 

(B.M.)” 

7.10.5.  Fé que doença não 

progrida 

1/1 “Tenho fé, não me interprete mal, curar eu não 

digo cura, digo não cura. Tenho fé que isto não 

progrida (B.M.)” 

7.11.  Sem esperança de cura 2/3 “Não tenho esperanças porque sei que não 

curo (L.)” 

7.12.  Sobreviver 1/1 “A esperança de querer sobreviver e se não 

poder acontecer, não acontece (A.G.)” 

7.13.  Tratamento mude a 

doença 

11/13 “Acredito que este tratamento possa travar a 

evolução. Aliás, se estou aqui é precisamente 

por isso tudo (B.M.)” 
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7.14.  Vir a viver melhor 1/1 “Tenho esperança de vir a viver melhor mas 

não de curar (F.)” 

8. Pensamentos frequentes no processo de morrer 
(Codifica os enunciados que reportam para os pensamentos que os doentes identificam como estando 

mais presentes no seu dia a dia) 

8.1. Deus dê um bocadinho 

de forças 

1/1 “Não penso em nada, só penso em Deus e que 

de dê um bocadinho de forças (M.P.)” 

8.2. Estar triste 2/2 “Os meus pensamentos são muitos, penso em 

estar assim triste e que não posso estar na 

minha casa sozinha, querer fazer e não poder, 

é isto que penso mais (L.L.)” 

8.3. Na família 2/2 “Penso em tudo, penso na minha vida, no meu 

problema, nos meus netos, na minha mulher, 

nos meus genros, nas minhas filhas. Penso em 

tudo, tudo (E.F.)” 

8.4. Na vida 2/2 “Sento-me, às vezes penso na minha vida 

(M.P.)” 

8.5. Não passam as horas 1/1 “Nada, nunca mais passam as horas é o que 

penso (J.A.)” 

8.6. Sem pensamentos sobre a 

doença 

2/3 “Não penso na doença, é como se não tivesse 

nada… não penso como muitos, pensam muito 

sobre a doença e vai-lhes à cabeça (J.A.)” 

8.7. Não poder estar na sua 

residência 

1/1 “Os meus pensamentos são muitos, penso em 

estar assim triste e que não posso estar na 

minha casa sozinha, querer fazer e não posso, é 

isto que penso mais (L.L.)” 

8.8. Não poder andar 3/3 “Os pensamentos que eu tenho é que gostava 

de ter pernas para andar (M.A.)” 

8.9. No outro mundo 1/1 “O que é que eu ei de pensar, penso no outro 

mundo (A.A.)” 

8.10.  No que poderia fazer e já 

não pode 

1/1 “Penso em tudo, tudo, a ver com as 

preocupações, com aquilo que eu poderia fazer 

ao lado deles e já não vou poder, porque não 

posso, é impossível (E.F.)” 

8.11.  Mais no mal do que no 

bem 

1/1 “Penso no mal, que não sano (faço xixi), penso 

mais no mal do que no bem (A.D.)” 

8.12.  Tempo de vida 1/1 “Penso que posso durar muito, posso durar um 

ano, posso durar dois (A.S.)” 

8.13.  Se vai morrer mesmo 1/1 “Eu penso será que vou morrer mesmo, será 

que morro (M.)” 

8.14. Sobre a doença 

8.14.1.  No problema  3/3 “Penso em tudo, penso na minha vida, no meu 

problema, nos meus netos, na minha mulher, 

nos meus genros, nas minhas filhas. Penso em 

tudo, tudo (E.F.)” 

8.14.2.  Razão de estar assim 1/1 “Eu por pensar a respeito da doença eu não 

penso… é um pensar… um pensar porquê que 

estou assim (A.G.)” 
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8.14.3.  Tirar algália 1/1 “Estou a pensar que me tirassem isto (algália) é 

o que eu penso (A.P.)” 

8.14.4.  Ter mais alguma coisa 1/1 “Penso sempre o pior e o pior é ter mais 

alguma coisa ruim (L.L.)” 

8.14.5.  Teve pouca sorte 1/1 “Penso que não posso fazer nada, não sei 

explicar o que penso. Penso que tive pouca 

sorte (L.)” 

9. Posição face a vida e a morte 
(Codifica os enunciados que remetem para a relação dos doentes com a morte, o que esta significa para 

eles e abordagem à sua própria morte) 

9.1. Esperar a morte 1/1 “Como todos o que espero é a morte um dia, 

não tenho mais nada a esperar (P.M.)” 

9.2. Esteve a morrer e 

recuperou 

1/1 “Acho que estive mesmo a morrer e 

recuperaram-me, não sei que mais (B.M.)” 

9.3. Esteve às portas da morte 1/1 “Estive à porta da morte com uma pneumonia. 

Estive mais para lá do que para cá (J.A.)” 

9.4. Faltar à família 2/2 “Às vezes ponho-me assim se Deus me leva 

depois fica aqui o meu marido também sozinho 

(A.)” 

9.5. Desiludido com tudo 1/1 “Quer dizer ter vida para ir a esta festa ou 

para aquela eu não tenho… fiquei desiludido 

com tudo (M.A.)” 

9.6. Já esteve debaixo de fogo 1/1 “Eu já estive tão mal… desde que começou o 

meu currículo de vida eu já passei por muita 

coisa de guerra, já estive em ultramar… já 

estive debaixo de fogo, não sabia quando 

aquela bala era para mim como para o meu 

colega do lado (A.G.)” 

9.7.Momento da morte 

(Agrega as verbalizações que remetem para os desejos dos doentes sobre a sua própria morte) 

9.7.1.  Deus o leve para um bom 

mundo  

1/1 “Espero que Deus me leve para um bom mundo 

é o que espero (J.A.)” 

9.7.2.  Deus não o deixe numa 

cama a sofrer 

1/1 “Ora tanto posso morrer hoje como posso 

morrer amanhã. Eu só pedia que Deus não me 

deixasse ficar numa cama nem a sofrer nem a 

fazer sofrer ninguém (M.A.)” 

9.7.3.  Deus dê uma santa morte 1/1 “Só preciso de uma coisa, não preciso de 

dinheiro, nem de comer nem beber, preciso que 

Deus nosso senhor me dê uma santa morte 

(M.A.)” 

9.7.4.  Deus o envie para o céu 1/1 “Do futuro só espero que seja mandada para o 

céu, é o que peço que Deus não me condene 

mais do que o que estou aqui (M.)” 

9.7.5.  Deus não dê fardos a 

ninguém 

2/2 “Eu já pensei sobre a morte e que Deus me dê 

uma mortinha que não dê fardos a ninguém 

(M.P.)” 

9.8.Perdas passadas 

9.8.1.  Familiares com cancro 4/6 “Eu sei que já me morrerem dois irmãos pelo 

mesmo problema que eu tenho (M.C.)” 
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9.8.2.  Perda marido pouco 

antes do aparecimento da 

doença 

1/1 “Perdi o meu marido e logo me apareceu isto e 

então aí é que fiquei (L.L.)” 

9.9.Posição face a morte 

(Codifica os enunciados que remetem para a relação dos doentes com a sua morte) 

9.9.1.  Dependente de outros 

9.9.1.1. Deus o levasse 2/4 “Às vezes quando estou assim mais aborrecida 

ainda digo o que é que estou cá a fazer se Deus 

me levasse (A.)” 

9.9.1.2. Deus lhe dar a morte 

 

1/1 “Havia de Deus acabar comigo é o que eu 

penso porque é só dormir, só dormir (J.C.)” 

9.9.1.3. Não sabe quando o 

querem levar 

1/1 “Penso na morte mas eu não sei quando, não 

sei quando me querem levar (A.G.)” 

9.9.1.4. Quando Deus quiser que 

remédio 

1/1 “Eu quero viver, agora quando Deus quiser 

que remédio (P.M.)” 

9.9.1.5. Quando nossa senhora o 

levar 

1/1 “Eu já sei que tenho de morrer, enquanto cá 

andar ando, quando nossa senhora de Fátima 

me levar lá terei de ir (J.A.)” 

9.9.1.6. Se Deus me quiser levar 

que leve 

1/1 “Pensei que fosse o que Deus quiser, se Deus 

me quiser levar que leve, pois se chegar a 

morte não a vou deitar fora pois não (M.P.)” 

9.9.1.7. Viver até que Deus 

queira 

4/4 “Enquanto Deus quiser estamos, quando Deus 

não quiser não estamos (M.A.)” 

9.9.1.8. Vai para onde Deus o 

levar 

1/1 “Eu já pensei sobre a morte e que deus me dê 

uma mortinha que não dê fardos a ninguém. 

Vou para onde Deus me levar (M.P.)” 

9.9.2.  Deseja a morte 1/1 “Sinto que desejava morrer. Sinto-me triste, 

revoltada claro, com medo quem não tem medo 

(M.)” 

9.9.3.  Não tem vontade de 

morrer 

1/1 “Acho que não (vale apena viver) mas também 

não tenho vontade de morrer (M.)” 

9.9.4.  Preferência por morrer da 

doença que de outro 

desastre 

1/1 “A nossa doença…é melhor morrer pela 

doença do que por um desastre qualquer 

(A.S.)” 

9.9.5. Preocupações sobre a morte 

9.9.5.1. Ir para o outro mundo 1/2 “Já pensei, já pensei, isso de ir para o outro 

mundo já eu sabia. Às vezes penso um 

bocadinho e preocupa-me sim (A.A.)” 

9.9.5.2. Muitos pensamentos 

sobre a morte 

2/2 “Já pensei muitas vezes sobre a morte, a morte 

se vier lá será, não é. Não é algo que gosto de 

pensar, mas quando estou na cama penso 

bastante (F.C.)” 

9.9.5.3. Possibilidade de alterar a 

situação um bocadinho 

cuidando deles 

1/1 “O nosso dia está marcado, a nossa hora está 

marcada. Claro que podemos alterar um 

bocadinho da situação cuidando de nós mas se 

não der para ultrapassar, não deu (F.)” 
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9.9.5.4. Incerteza sobre o tempo 

de vida 

1/1 “Isso já se sabe, está-se sempre a pensar 

porque uma pessoa pode durar muito pode 

durar pouco (A.S.)” 

9.9.5.5. Morte quando chegar a 

sua hora 

1/1 “Eu sei que tenho uma doença que mata, 

quando chegar a minha hora de morrer, morro. 

É isso que penso, nós temos um destino (F.)” 

9.9.5.6. Afasta pensamentos da 

morte 

1/1 “Quantas vezes eu penso na morte mas afasto 

esse pensamento (M.)” 

9.9.5.7. Se lá vier, será 1/1 “Já pensei muitas vezes sobre a morte, a morte 

se vier lá será, não é. Não é algo que gosto de 

pensar, mas quando estou na cama penso 

bastante (F.C.)” 

9.9.5.8. Com preocupações 

associadas à morte 

1/1 “E surgem preocupações… sou uma pessoa que 

tem a dizer que estou preparado, venha o que 

vier… e tem de se estar preparado mesmo, não 

há hipótese (E.F.)” 

9.9.5.9. Morte bastante presente 

nos pensamentos  

2/2 “Já (pensei na morte), tenho isso bastante na 

minha cabeça, bastante (F.)” 

9.9.6. Processo natural 

9.9.6.1. Dia mais dia  1/1 “Eu sinto que dia mais dia vou embora (M.A.)” 

9.9.6.2. É assim a vida  1/1 “Fiquei desiludida não queria que assim fosse, 

mas é assim. É assim que é a vida e a gente tem 

de se conformar (M.)” 

9.9.6.3. Já são 84 anos 1/1 “Eu já sei que são 84 anos feitos (M.C.)” 

9.9.6.4. Sabe que tem de morrer 1/1 “Eu já sei que tenho de morrer, enquanto 

andar cá ando, quando nossa senhora de 

Fátima me levar, lá terei de ir (J.A.)” 

9.9.6.5. Nascemos para morrer 1/1 “Nós nascemos para morrer, se não é hoje é 

amanhã (M.A.)” 

9.9.6.6. Imprevisibilidade da 

morte 

2/2 “Ora tanto posso morrer hoje como posso 

morrer amanhã. Eu só pedia que Deus não me 

deixasse ficar numa cama nem a sofrer nem a 

fazer sofrer ninguém (M.A.)” 

9.9.6.7. Todos morrem 3/3 “Sei que a morte tem de vir, já plantei tantas 

árvores grandes que já morreram. A morte 

delas também chegou, qualquer um de nós 

morre, porque temos de morrer, porque o 

nosso corpo pronto, não presta (J.C.)” 

9.9.6.8. Destino 1/1 “Eu sei que tenho uma doença que mata, 

quando chegar a minha hora de morrer, morro. 

É isso que penso, nós temos um destino (F.)” 

9.9.7.  Quando chegar o dia 1/1 “Isso já se sabe, está-se sempre a pensar 

porque uma pessoa pode durar muito pode 

durar pouco. Eu nem penso nada, olhe quando 

chegar o dia… (A.S.)” 

9.9.8. Sem preocupações sobre a morte 

9.9.8.1. Preparado para tudo 1/1 “E surgem preocupações… sou uma pessoa que 

tem a dizer que estou preparado, venha o que 
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vier… e tem de se estar preparado mesmo, não 

há hipótese (E.F.)” 

9.9.8.2. Quando vier lá vem 1/1 “Quando ela vier lá vem, não vale apena 

pensar, ela lá vem quando chegar a hora 

(M.C.)” 

9.9.8.3. Se tivesse preocupado, já 

tinha feito alguma coisa 

1/1 “Eu se estivesse preocupada com a morte eu já 

tinha feito alguma coisa (P.M.)” 

9.10.  Querer sobreviver 1/1 “É diferente, nós queremos sobreviver é assim. 

Eu no meu ver nós não estamos a fugir porque 

nos não queremos fugir da morte, mas queria 

viver (A.G.)” 

9.11. Relação com a vida 

9.11.1.  A vida acabou 1/1 “A minha vida desde que me aconteceu isto 

deixei de ter vida, não tenho vida nenhuma. A 

minha vida acabou (J.C.)” 

9.11.2.  Às vezes justa outras 

injusta 

1/1 “É a vida, uma vezes injusta outras vezes justa, 

acho que há quem esteja pior do que eu 

(P.M.)” 

9.11.3.  Conformismo 2/3 “A vida é como é… a vida faz-se igual (M.A.)” 

9.11.4.  Desleixámos a saúde  1/1 “Nós às vezes na nossa vida deixamos andar, 

andar, andar e não olhamos para a nossa 

saúde… só olhamos para a nossa saúde 

quando já não a temos (F.)” 

9.11.5.  Desiludido com a vida 9/10 “A vida não tem culpa mas eu fiquei desiludido 

(E.F.)” 

9.11.6.  Doença está indo ate que 

Deus queira 

1/1 “Nunca pensei que a minha vida fosse assim o 

fim, porque é este o fim da minha vida. É 

porque eles já não fazem nada, está indo até 

um dia que Deus queira (L.)” 

9.11.7.  Será o que Deus quiser 2/2 “Não tenho vontade já de nada, estou 

desiludido, muito, mas há de ser o que Deus 

quiser (M.P.)” 

9.11.8.  Pensamentos de que não 

valia apena viver 

2/2 “Já pensei, já pensei (que não valia apena 

viver), pensei mal depois recuperei um 

bocadito… uma senhora que mora em frente 

comigo, se não fosse ela eu já não era capaz de 

estar aqui e de estar com Deus. Ela botou-me a 

mãe e disse «oh Jaime, agora não» (J.C.)” 

9.11.9.  Não ficou desiludido 

com a vida 

5/5 “Não, nunca pensei como muitos ter má vida, 

não fiquei desiludido (J.A.)” 

9.11.10.  Sem pensamentos que 

não vale apena viver 

6/6 “Não, nunca pensei que não vale apena viver 

(E.F.)” 

9.11.11.  Sem gosto na vida 1/1 “Tenho momentos em que estou sozinho sem 

falar com ninguém… porque não tenho gosto 

na vida (A.P.)” 

9.11.12.  Reviver um mundo 1/1 “Talvez reconhecemos… que este mundo é 

diferente, eu falo por mim até me leva a ver de 

outra forma o mistério disto. Que isto talvez é 
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um sofrimento… é mais de reviver um mundo. 

Eu vivi um mundo até feliz… (A.G.)” 

9.11.13.  Todos os dias pensa que 

não vale apena viver 

1/1 “Ui, todos os dias penso que não vale apena 

viver. Só tenho pena de uma coisa, não tenho 

pena de mais nada, de deixar quatro filhos e os 

netos todos (M.A.)” 

9.11.14.  Triste e abalado com a 

vida 

1/1 “Fiquei um bocado triste e abalado com a vida. 

Não fiquei com aquela força que tinha 

antigamente de querer viver e assim (A.P.)” 

9.11.15.  Vida como injusta 9/9 “Olhe nem sei o que dizer… acho que isto foi 

injusto (M.C.)” 

9.11.16. Vontade de viver 

9.11.16.1.  Doença dá mais força 

para viver 

1/1 “Antes pelo contrário, dá-me mais força. Eu 

incentivo outras pessoas e rezo por outras 

pessoas e vou visitar outras pessoas. Não, 

nunca na vida, a gente nunca desiste da vida, 

nunca (F.)” 

9.11.16.2.  Gosto em viver 1/1 “Viver, eu gosto de viver. Não há pessoa que 

não goste de viver, viver vale apena (A.S.)” 

9.11.16.3.  Querer viver 2/2 “Eu quero viver, ora quando Deus quiser que 

remédio (P.M.)” 

9.11.16.4.  Vale sempre apena viver 5/5 “A gente vale sempre apena viver, até que Deus 

queira (L.)” 

9.12.  Voltei a ser operada e 

pensei na morte 

1/1 “Eu fui operada e logo depois 10 dias fui 

operada outra vez, então é que eu pensei na 

morte, então é que eu disse que não volto. 

Agora já não (L.L.)” 

10. Problema de saúde em causa 
(Codifica os enunciado que remetem a) para a forma como os doentes lidam com a doença, 

nomeadamente estratégias de coping, suporte social; b)a posição e representação da doença; c)o tipo de 

doença oncológica que percecionam ter e d) o tratamento que se encontram a realizar) 

10.1. Coping face a doença 

(Codifica os enunciados que reportam para as estratégias a que os doentes recorrem para lidarem com a 

doença oncológica em situação paliativa) 

10.1.1.  Vontade de gritar 1/2 “Só me apetece gritar onde ninguém me 

ouvisse. Penso que espalhava e que me ia 

sentir melhor por me sentir mais aliviada 

(M.A.)” 

10.1.2.  Apoio no pai que morreu 1/1 “No meu pai que morreu com cancro (J.A.)” 

10.1.3. Coping religioso 

(Agrega as verbalizações que reportam para a procura de apoio numa força sagrada, como Deus ou nos 

santos, orando e fazendo preces de melhorias, apoio, cura, boa morte e prolongamento da vida para 

acompanhar os familiares, entre outras) 

10.1.3.1.  Deus como força 1/2  “Deus é a minha força toda e os meus filhos 

com certeza (F.)” 

10.1.3.2.  Deus como apoio 1/1 “Deus é o meu apoio, Deus é a minha força, 

Deus anda comigo ao colo, Deus é tudo (F.)” 

10.1.3.3.  Deus dê saúde para estar 

com o marido 

1/1 “Queria que Deus me desse saúde para estar 

com o meu marido (A.)” 
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10.1.3.4.  Deus dê um bocado de 

força 

1/1 “Eu não penso em nada, só penso em Deus e 

que dê um bocadinho de força que não vejo 

jeito (M.P.)” 

10.1.3.5.  Já prometeu 2 ou 3 

missas 

1/1 “Já prometi duas ou três missas e sei lá, 

quando me deito rezo quando me lembro rezo 

(L.)” 

10.1.3.6.  Preces a deus ou aos 

santos 

1/1 “Já não sei se ei de pedir à senhora da 

Piedade, se ei de pedir à senhora de Fátima ou 

a Deus nosso Senhor (M.A.)” 

10.1.3.7.  Nossa senhora dos 

remédios  

1/1 “Na nossa Senhora dos Remédios, isso até em 

primeiro lugar. Não ando sempre na igreja, 

mas tenho a minha fé e a nossa Senhora dos 

Remédios anda sempre comigo (P.M.)” 

10.1.3.8.  O que vale é a fé 1/1 “Quando me sinto assim rezo. A mim o que me 

vale é a fé. Rezo muito à Senhora de Fátima, a 

tudo (F.C.)” 

10.1.3.9.  Preces a Deus 3/4  “Rezo todos os dias, de manhã e à noite. Peço 

ajuda a Deus. Sou religioso e sempre fui 

religioso (A.P.)” 

10.1.3.10.  Preces a Deus ou rezar 

para curar 

3/6 “Rezo aos santos e ao santíssimo e tudo para 

que me sarem (A.D.)” 

10.1.3.11.  Pedir ajuda 2/2 “Deus eu fui educado muito com Deus e se 

todos pedem eu também peço ajuda (J.C.)” 

10.1.3.12.  Preces aos santinhos 2/2 “Peço a Deus e a uma santa. Mas sabem o que 

dizem «Deus não crendo, os santos não vale» 

(A.D.)” 

10.1.3.13.  Preces para ausência de 

sofrimento 

1/1 “Peço que Deus me dê uma horinha e não me 

dê mais sofrimento do que aquele que tenho 

(M.P.)” 

10.1.3.14.  Deus dê uma santa morte 1/1 “Só preciso de uma coisa, não preciso de 

dinheiro, nem de comer nem beber, preciso que 

Deus nosso senhor me dê uma santa morte 

(M.A.)” 

10.1.3.15.  Que nossa senhora lhe dê 

voz 

1/1 “Só peço que nossa Senhora de Fátima que me 

cure, que me dê voz, a voz é que é pior (J.A.)” 

10.1.3.16.  Rezar 2/2 “Rezo, passo a minha vida a rezar de manhã a 

noite (M.)” 

10.1.3.17.  Rezar para comer pela 

boca 

1/1 “Rezo que me cure é o que mais quero e que 

comece a comer pela boca, que me tire isto 

(J.A.)” 

10.1.3.18.  Religioso 2/3 “Sou muito religiosa (L.L.)” 

10.1.4. Apoio 

(Codifica as verbalizações que indicam a solicitação de apoio aos familiares perante momentos de 

maior dificuldade) 

10.1.4.1.  Afilhado 1/1 “Procuro apoio nas mulheres e nas filhas, no 

meu irmão, na minha cunhada e no meu 

afilhado (J.A.)” 
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10.1.4.2.  Cunhada 1/1 “Procuro apoio nas mulheres e nas filhas, no 

meu irmão, na minha cunhada e no meu 

afilhado (J.A.)” 

10.1.4.3.  Irmão 1/1 “Procuro apoio nas mulheres e nas filhas, no 

meu irmão, na minha cunhada e no meu 

afilhado (J.A.)” 

10.1.4.4.  Cônjuge 2/2 “Eu falo com a minha mulher, vou às minhas 

filhas (J.A.)” 

10.1.4.5.  Filhos 3/3 “Sinto-me um bocado triste, tristeza… quando 

me sinto assim, tenho la a casa de um filho meu 

e dou lá uns passinhos e olha (M.C.)” 

10.1.5. Distração 

(Codifica os enunciados que remetem para o realização de uma atividade ou ocupação no sentido de 

distrair e desviar os pensamentos associados à doença oncológica em situação paliativa) 

10.1.5.1.  Falar com alguém 2/2 “Quando me sinto assim triste saiu para a rua, 

tento falar com as pessoas, tomar um café (F.)” 

10.1.5.2.  Ficar sozinha com os 

cães 

1/1 “Eu só me sinto triste pronto, vou-me embora, 

vou para a rua, vou para um prédio que lá 

tenho, fico sozinha com os meus cães, sento-me 

ali (M.A.)” 

10.1.5.3.  Ligar a televisão 3/4 “Sinto-me triste por não poder dar a minha 

voltinha, ligo a televisão e ponho-me lá a ver 

televisão (A.S.)” 

10.1.5.4.  A trabalhar 1/1 “Ando para lá no trabalho nem me lembro, por 

isso é que não gosto de ficar em casa, lá passa 

melhor o tempo do que aqui (J.A.)” 

10.1.5.5.  Ouvir música 1/1 “Quando me sinto triste… ouvir um bocado de 

musica, ligar a televisão e deixar de pensar 

naquilo que estou a pensar (F.)” 

10.1.5.6.  Pensar noutra coisa 1/1 “Tento distrair-me e pensar noutra coisa 

porque se não penso «eu aqui com 50 anos, 

toda gente faz e eu não faço, toda gente vai e 

eu não vou» então tento mudar de ideias (F.)” 

10.1.5.7.  Tentar distrair  1/1 “Tento-me distrair ao máximo para não pensar 

que tenho uma doença grave… tento-me 

distrair e pensar noutra coisa (F.)” 

10.1.6. Isolamento 

(Integra as unidades de registo que remetem para a procura de um momento de maior solidão e com o 

próprio no sentido de lidar com a doença oncológica em situação paliativa) 

10.1.6.1.  Dormir  2/2 “Às vezes vou para a cama, deito-me e tento 

dormir se puder (E.F.)” 

10.1.6.2.  Ficar sozinho 2/2 “Às vezes quando estou assim coisa vou 

sozinho ali para dentro e olhe lá estou (M.C.)” 

10.1.6.3.  Ir para a rua 4/4 “Umas vezes vou para a rua, dar uma volta 

para espalhar mais (L.L.)” 

10.1.7. Passivo 

(Codifica os enunciados que remetem para uma atitude passiva, de indiferença face a situação de 

doença oncológica em situação paliativa) 
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10.1.7.1.  Ficar amuado 1/1 “Não faço nada, fico amuado, fico triste, sem 

vontade de comer, sem vontade de falar com 

ninguém (J.A.)” 

10.1.7.2.  Não fazer nada 2/2 “Nunca mais tive alegria olhe… não faço nada, 

olhe (L.)” 

10.1.8.  Viver um dia de cada vez 3/3 “Pensei que é até que Deus queira, pronto é até 

que Deus queira e é um dia de cada vez que a 

gente cá anda agora é o que tenho de pensar 

(L.)” 

10.2. Posição face a doença 

(Codifica os enunciados que reportam como os doentes se relacionam com a doença, numa atitude de 

aceitação, culpabilização e ativa sobre a mesma) 

10.2.1.  Aceitação do que Deus 

manda 

2/2 “Por um lado é difícil por outro tem de ser, 

aceito o que Deus me manda (M.A.)” 

10.2.2.  Aceitação de tudo 5/9 “Eu aceito tudo o que venha (M.P.)” 

10.2.3.  Culpabilização da doença 1/1 “Culpo-me a mim mesmo… isto é fruto de uma 

vivência desregrada porque desporto, ao 

mesmo tempo sexo, fumar e noitadas isto tudo 

tem de ser pago, não é (B.M.)” 

10.2.4.  Dificuldade em aceitar 14/15 “É difícil aceitar, é difícil… é difícil, sei lá, não 

sei explicar (M.)” 

10.2.5. Lutar 

10.2.5.1.  Alimentação  1/1 “É uma luta muito grande, tanto no repouso, 

como na alimentação, como fazer o que os 

médicos mandam, orando a Deus como das 

pessoas que me dão apoio, de tudo, de tudo. 

Tudo é pouco para lutar contra (F.)” 

10.2.5.2.  Até que Deus queira 1/1 “Sei que tenho uma doença que é incurável, 

que temos de lutar até que Deus queira contra 

ela, é duro (E.F.)” 

10.2.5.3.  Fazer o que os médicos 

mandam 

1/1 “É uma luta muito grande, tanto no repouso, 

como na alimentação, como fazer o que os 

médicos mandam, orando a Deus como das 

pessoas que me dão apoio, de tudo, de tudo. 

Tudo é pouco para lutar contra (F.)” 

10.2.5.4.  No dia a dia 1/1 “Sei que é uma doença incurável… agora sei 

que é uma doença incurável por isso temos de 

lutar no dia a dia, um dia de cada vez (E.F.)” 

10.2.5.5.  Orar a Deus 1/1 “É uma luta muito grande, tanto no repouso, 

como na alimentação, como fazer o que os 

médicos mandam, orando a Deus como das 

pessoas que me dão apoio, de tudo, de tudo. 

Tudo é pouco para lutar contra (F.)” 

10.2.5.6.  Repousar 1/1 “É uma luta muito grande, tanto no repouso, 

como na alimentação, como fazer o que os 

médicos mandam, orando a Deus como das 

pessoas que me dão apoio, de tudo, de tudo. 

Tudo é pouco para lutar contra (F.)” 
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10.2.5.7.  Apoio 1/1 “É uma luta muito grande, tanto no repouso, 

como na alimentação, como fazer o que os 

médicos mandam, orando a Deus como das 

pessoas que me dão apoio, de tudo, de tudo. 

Tudo é pouco para lutar contra (F.)” 

10.2.6. Mais difícil de aceitar 

(Agrega as unidades de registo que remetem para o que os doentes consideram ser mais difícil de 

aceitar no viver com doença oncológica em situação paliativa) 

10.2.6.1.  Dores 4/5 “Custa mais é ter dores, estar parada e não 

poder fazer as coisas (A.)” 

10.2.6.2.  Algália 1/1 “Fazer tratamento não é difícil nenhum… o 

mais difícil é ter isto (algália) (A.P.)” 

10.2.6.3.  Ficar em casa 1/1 “O mais difícil é ficar em casa. Mas pronto, se 

tiver de ficar lá vou ter de ir dar umas voltas à 

rua, apanhar ar (J.A.)” 

10.2.6.4.  Morte 1/1 “Para lhe dizer a verdade é a morte (E.F.)” 

10.2.6.5.  Não conseguir fazer 

higiene pessoal 

1/1 “Quando me quero movimentar e não posso, 

quando quero fazer a minha higiene pessoal e 

não consigo. Isso é muito difícil para mim (F.)” 

10.2.6.6.  Não estar bom 1/1 “É não estar bom, não poder fazer as minhas 

caminhadas e não poder fazer nada (M.P.)” 

10.2.6.7.  Não poder andar  5/5 “O pior é as pernas, querer andar, queria ter 

mais forças nas pernas (A.A.)” 

10.2.6.8.  Não poder fazer as coisas 4/4 “É não poder fazer as caminhadas e não poder 

fazer nada (M.P.)” 

10.2.6.9.  O que a filha possa 

pensar por cuidar 

1/1 “É isso da minha filha o que ela possa pensar 

(M.A.)” 

10.2.6.10.  O que virá pior que isto 1/1 “É o que virá pior que isto, pode até nem vir 

(P.M.)” 

10.2.6.11.  Querer movimentar e não 

conseguir 

1/1 “Quando me quero movimentar e não posso, 

quando quero fazer a minha higiene pessoal e 

não consigo. Isso é muito difícil para mim (F.)” 

10.2.6.12.  Quimioterapia  1/1 “Olhe de aceitar é a quimioterapia, 

transtornou-me de tal ordem o meu intelecto, 

tudo até fui mal criado (B.M.)” 

10.2.6.13.  Tudo  1/1 “O mais difícil é tudo (M.C.)” 

10.2.7.  Manter trabalho para 

viver 

1/1 “Até aqui tive de trabalhar para viver porque 

não tinha de onde viver, não tinha rendimentos 

e isso é que me estava a suicidar (F.)” 

10.2.8.  Não aceitação 1/1 “Eu não aceito porque eu não merecia isto, não 

merecia isto (J.C.)” 

10.2.9.  Não merecia que Deus 

desse a doença  

1/1 “Acho que não, não merecia que Deus me 

desse isto, não (A.D.)” 

10.2.10.  Ter de aceitar 16/22 “Que remédio tenho de aceitar (M.A.)” 

10.2.11.  Um problema para a vida 1/1 “Sei que tenho um problema, um problema 

para a minha vida (M.C.)” 
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10.2.12.  Ter e não ter é igual 1/1 “É uma coisa que eu tenho sem ter isto nunca 

me chateei e agora com isto é igual… ter isto e 

não ter nada é igual (J.A.)” 

10.3. Representação da doença 

(Codifica os enunciados que indicam o significado que os doentes atribuem ao aparecimento da sua 

doença e o que esta significa na sua vida) 

10.3.1. Acontecimento natural 

10.3.1.1.  A culpa é da natureza 1/1 “A culpa disto é a natureza (M.)” 

10.3.1.2.  Coisas que sucedem 1/1 “Coisas que sucedem e eu não posso passar 

para si ou para aquele. As coisas sucederam 

para mim e a vida é esta (A.G.)” 

10.3.1.3.  Doença que existe há 

muito tempo 

1/1 “O cancro é uma doença que existe desde há 

muito tempo, tem se feito já grandes 

descobertas e a palavra que eu quero dizer é 

que me assusta (F.)” 

10.3.1.4.  Doenças que acontecem 

a muitos 

5/6 “Esta doença acontece à muito, já lá vi muita 

gente (consulta hospital) (F.C.)” 

10.3.1.5.  Doenças que vagueiam 

pelo mundo 

1/1 “Estas doenças vagueiam pelo mundo (F.)” 

10.3.1.6.  Pessoas que vivem com 

cancro há muitos anos 

1/1 “Mas há pessoas que vivem com o cancro há 

muitos anos, eu já la vão oito anos que estou a 

lutar contra (F.)” 

10.3.2. Acontecimento negativo 

10.3.2.1.  Sofrimento 1/1 “Porque em primeiro lugar à partida a pessoa 

sabe aquilo que tem e sabe aquilo que poderá 

sofrer, embora as coisas tenham evoluído e vão 

com calma (E.F.)” 

10.3.2.2.  Deixou de ser Homem 1/1 “Acabei de ser homem, acabou a minha vida 

(chora)… um homem não se quer assim com 

uma letra assim pequenina quer-se com um H 

grande. Não sou homem, não sou homem, o 

que ando aqui a fazer? (J.C.)” 

10.3.2.3.  Doença assustadora 1/2 “A palavra que eu quero dizer é que me 

assusta, é uma palavra assustadora (F.)” 

10.3.2.4.  Doença que mata 1/1 “Eu sei que tenho uma doença que mata, 

quando chegar a minha hora de morrer, morro 

(F.)” 

10.3.2.5.  É dores 1/1 “É dores, é sempre agoniada… (A.)” 

10.3.2.6.  É duro ter esta doença 1/1 “É duro, é duro, é muito duro ter esta doença 

(E.F.)” 

10.3.2.7.  Espera-se o pior 1/1 “As doenças quando vem não são boas, por 

isso a pessoa conta sempre com o pior (A.S.)” 

10.3.2.8.  Morte que atualmente se 

pode combater 

1/1 “Esta doença significa morte, mas atualmente 

pode-se combater o cancro do pulmão mas 

certeza absoluta não há… (B.M.)” 

10.3.2.9.  O fim da vida 2/2 “Nunca pensei que a minha vida fosse assim o 

fim porque este é o fim da minha vida (L.)” 
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10.3.2.10.  Se começa a trepar não 

há quem a pare 

1/1 “O problema é que a doença está aqui e se 

começar a trepar não há quem a pare (F.)” 

10.3.3.  Deus não dá a doença a 

ninguém 

1/1 “Estas doenças vagueiam pelo mundo. Muita 

gente diz, «Deus deu-me esta doença, não», 

Deus não dá doenças a ninguém (F.)” 

10.3.4.  Não é dores 1/1 “Dores não é o que é de um aborrecimento com 

isto (algália) (A.P.)” 

10.3.5.  Desconhecimento da sua 

origem 

1/1 “É chato ter este mal mas não sei como ele 

veio. Eu antes andava mesmo bem, comia bem, 

trabalhava bem, fazia a minha vida de casa 

agora não sou capaz, não tenho pernas. É mau 

(M.A.)” 

10.3.6.  Nunca esperava que 

acontecesse 

2/2 “Não sei é uma coisa que não esperava que 

nunca acontecesse (J.A.)” 

10.3.7.  Doença desconhecida 1/1 “É mau, tudo isto aconteceu e eu nunca tinha 

ouvido. Tive tios que morreram com 80 e tal 

anos e o meu pai morreu com 80 e tal anos e 

nunca tinha ouvido (J.C.)” 

10.3.8.  Resultante do estilo de 

vida 

1/1 “Como eu lhe disse a bocado fiquei desiludido 

comigo mesmo, embora tivesse gozado tudo 

aquilo que quis, fiquei desiludido porque nunca 

pensei que aquilo que eu fazia ia resultar numa 

coisa destas (B.M.)” 

10.3.9.  Sucedeu e agora é 

esperar 

1/1 “Não era bom, não era bom… sucedeu e agora 

estamos cá a espera, tenho esperança e fé que 

possa durar mais (A.G.)” 

10.3.10.  Têm se feito grandes 

descobertas 

1/1 “O cancro é uma doença que existe desde há 

muito tempo, tem se feito já grandes 

descobertas e a palavra que eu quero dizer é 

que me assusta (F.)” 

10.3.11.  Morremos não só de 

doenças 

1/1 “Se não formos, temos de ir. Não é só disto 

tanto pode ser disto como de um acidente 

(A.G.)” 

10.3.12. Vontade de Deus 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção dos doentes que a doença deriva da vontade de 

Deus) 

10.3.12.1.  Deus é deus 2/2 “Se temos um Deus que nos domina, a nossa fé 

e cristão que ma quis dar a mim não a vai dar 

a si ou aquele (A.G.)” 

10.3.12.2.  Deus é que a manda 2/4 “A doença é Deus que a manda temos de 

aceitar (A.)” 

10.3.12.3.  Pessoas que andam boas, 

outras Deus leva 

1/1 “Há pessoas que andam boas já outras que 

Deus as leva com a mesma doença (A.)” 

10.3.12.4.  Se deus assim quer 1/1 “Mas pronto, se Deus assim quer (M.A.)” 

10.4. Suporte social 

(Codifica os enunciados que remetem para as redes de apoio percebidas pelos cuidadores face as 

dificuldades em lidar com a doença oncológica em situação paliativa) 

10.4.1.  Amigos, vizinhos e 

conhecidos 

6/8 “Gosto tanto da minha família e dos meus 

amigos todos que me vão a casa visitar (J.C.)” 



 

 

233 

10.4.2.  Profissionais de saúde 1/1 “Apoio na família, em Deus e nas pessoas que 

me vêm a ver e tem paciência e na assistência 

médica que também é muito boa (M.A.)” 

10.4.3. Familiares 

10.4.3.1.  Família 4/5 “Não tenho apoios de ninguém, só da família 

(A.S.)” 

10.4.3.2.  Filhos 6/11 “Eu tenho apoio da minha mulher e filha 

(A.P.)” 

10.4.3.3.  Irmãos  2/2 “Olhe o meu filho telefona-me todas noites e a 

minha nora e os meus irmãos em Lisboa que 

também me telefonam muitas vezes. E está 

outro irmão ali numa aldeia que também me 

telefona muito e me vem cá muitas vezes me 

ver. Apoiam muito (A.)” 

10.4.3.4.  Cônjuge  4/6 “Uma pessoa que trabalhava e fazia tudo. 

Agora quando não posso fazer é o meu marido 

que muitas vezes faz as coisas (A.)” 

10.4.3.5.  Mulher e resto da família 1/1 “A minha mulher é número um, depois o apoio 

do resto da família (E.F.)” 

10.4.3.6.  Nora  2/2 “Olhe o meu filho telefona-me todas noites e a 

minha nora e os meus irmãos em Lisboa que 

também me telefonam muitas vezes… (A.)” 

10.4.4. Tipo de apoio 

(Agrega as unidades de registo que indicam a perceção da oferta de apoio em dois domínios, 

nomeadamente emocional e instrumental) 

10.4.4.1. Emocional 

(Codifica enunciados que reportam a compreensão de disponibilidade para conversar, escutar e na 

promoção de confiança ao doente) 

10.4.4.1.1.  Não ficar triste 1/1 “Nunca mais tive alegria, o meu homem diz 

«não te ponhas assim» mas pronto nunca mais 

tive alegria (L.)” 

10.4.4.1.2.  Não desanimar 1/1 “Tenho uma irmã em Lisboa, que é mais 

nova… e ela diz «oh irmão tu não desanimes, 

porque da tua idade pode ate nem ser pelo 

problema que tens nos rins e que ainda vais 

durar mais uns aninhos» (M.C.)” 

10.4.4.1.3.  São amigos 1/1 “Se eu tiver os meus filhos ao meu lado já sou 

feliz. Sinto-me bem porque eles também são 

meus amigos, nunca me faltou nada (P.M.)” 

10.4.4.1.4.  Telefonam muitas vezes 1/1 “Olhe o meu filho telefona-me todas noites e a 

minha nora e os meus irmãos em Lisboa que 

também me telefonam muitas vezes (A.)” 

10.4.4.2. Instrumental 

(Codifica os enunciados referentes ao apoio percebido na realização de tarefas, como por exemplo 

domésticas) 

10.4.4.2.1.  Faz a sopa todos os dias 1/1 “A minha filha também ainda me faz a sopa 

todos os dias na casa dela, uns dias de peixe 

outros dias de carne, toda passadinha, todas as 

noites (A.)” 
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10.4.4.2.2.  Faz as coisas de casa 1/1 “Uma pessoa que trabalhava e fazia tudo. 

Agora quando não posso fazer nada é o meu 

marido que faz as coisas (A.)” 

10.4.4.2.3.  Faz as limpezas 1/1 “A minha filha vai nos lá fazer uma visita e as 

limpezas (M.C.)” 

10.4.4.2.4.  Faz tudo o que preciso 1/1 “Tenho o meu homem que me ajuda em tudo o 

que preciso, que me faz tudo (M.A.)” 

10.4.5.  Todos em geral  “Fui sempre apoiado por todos, no Brasil, 

Canadá, sempre apoiado, o telefone não 

parava, o fax não parava… estou muito grato 

por todo o apoio (B.M.)” 

10.5. Tipo de doença 

(Codifica os enunciados que reportam para o conhecimento do doentes oncológicos em situação 

paliativa sobre a sua doença) 

10.5.1.  A passar para os pulmões 2/2 “Tenho um cancro no duodeno que dizem que é 

o intestino delgado e na altura que eu andava 

no porto já estava a passar para os pulmões, 

por isso é que não fazem nada (L.)” 

10.5.2. Cancro 

10.5.2.1.  A querer entrar no 

pulmão 

1/1 “Acho que tenho um cancro no pulmão direito, 

mas acho que não é, não é cancro que está no 

pulmão é o cancro que quer entrar no pulmão, 

não sei bem (B.M.)” 

10.5.2.2.  Duodeno 1/1 “Tenho um cancro no duodeno que dizem que é 

o intestino delgado… (L.)” 

10.5.2.3.  Fígado 1/1 “Ouvi dizer que era um tumor no fígado, que 

não tem cura e não posso ser operada (P.M.)” 

10.5.2.4.  Garganta 1/1 “Eles dizem que eu tenho um cancro na 

garganta (J.A.)” 

10.5.2.5.  Intestino 5/5 “Tenho uma coisa nos intestinos, um tumor 

maligno (M.C.)” 

10.5.2.6.  Não sabem onde está 1/1 “Eu bem sei a doença que tenho, tenho um 

cancro, dizem que é um tumor, agora dizem 

que não sabem onde está (M.A.)” 

10.5.2.7.  Pâncreas 1/1 “A minha doença é que tenho um cancro no 

intestino e no pâncreas e já está espalhado 

(M.P.)” 

10.5.2.8.  Pulmão 1/1 “A doença que eu tenho é crónica é derivado 

de um tumor do pulmão, que está estável agora 

neste momento (A.G.)” 

10.5.2.9.  Vagina  1/1 “O doutor disse «olhe aqui não há outro 

remedio o que você tem é um cancro na 

vagina» (A.D.)” 

10.5.3.  Doença crónica 1/1 “A doença que eu tenho é crónica é derivado 

de um tumor do pulmão, que está estável agora 

neste momento (A.G.)” 

10.5.4.  Doença incurável 2/3 “Sei que é uma doença incurável, já me tinha 

dito na altura não sabiam mas agora já sei que 

á uma doença incurável (E.F.)” 
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10.5.5.  Duas úlceras no 

estômago 

1/1 “Que ele disse que eu tinha duas coisas no 

estômago, duas úlceras, dois tumores não sei o 

quê (M.)” 

10.5.6.  Está espalhado 2/2 “No entanto desde á um ano voltei a ter e 

agora está espalhado pelos ossos também (F.)” 

10.5.7.  Ficou quietinho (tumor) 1/1 “Ouvi dizer que era um tumor no fígado, que 

não tem cura, que não posso ser operada e 

ficava quietinho aquilo ali, que não se mexeu 

mais (P.M.)” 

10.5.8.  Irreversível ½ “A doença que eu tenho ora… é irreversível, 

sei porque os médicos me disseram… e 

portanto é isso, sei que é irreversível (B.M.)” 

10.5.9.  Não sabe se é benigno ou 

maligno 

1/1 “Eu acho que não me escondiam nada mas 

ainda não me informaram se era benigno ou 

maligno (J.A.)” 

10.5.10.  No intestino 1/1 “A doença que tenho é no intestino, uma hérnia 

na barriga e uma coisa na perna (A.S.)” 

10.5.11.  Próstata  1/1 “A minha doença foi a próstata que me aparece 

em que tiverem de me prender isto (J.C.)” 

10.5.12.  Rins não funcionam bem 1/1 “Acho que é por causa do rim. A médica disse-

me a mim que andava aqui por causa dos rins 

que não funcionavam bem (A.P.)” 

10.5.13.  Tumor maligno 1/1 “Tenho uma coisa nos intestinos, um tumor 

maligno (M.C.)” 

10.6. Tratamento 

(Codifica os enunciados que remetem para o conhecimento que os doentes oncológicos em situação 

paliativa nutrem sobre o tipo de tratamento que se encontram a realizar e qual o seu propósito) 

10.6.1.  Incompreensão do que é  1/1 “Ainda não percebi bem o que é isto. Eu só 

quero é ficar com, é isso que quero (J.A.)” 

10.6.2.  Desconhecimento tipo de 

tratamento  

3/3 “Não sei, não sei o tratamento (M.)” 

10.6.3.  Insatisfação com 

tratamento 

1/1 “Se estou satisfeita? Com a informação sim os 

tratamentos não (F.)” 

10.6.4. Propósito do tratamento 

(Agrega os enunciados que compreende o objetivo dos tratamentos na ótica dos doentes oncológicos 

em situação paliativa) 

10.6.4.1.  Dar mais uns anos 1/1 “Penso que sim, pode-me dar mais uns anos, 

pode, é como se fosse operado… (A.G.)” 

10.6.4.2.  Já mais para o fim 1/1 “É um tratamento já mais para o fim (lágrimas) 

(F.)” 

10.6.4.3.  Maior conforto 1/1 “A coisa de paliativos, ouvi dizer que foi se me 

desse outra coisa mais forte não podem fazer 

mais nada, então estou aqui para me darem 

medicação para eu ficar mais confortável 

(P.M.)” 

10.6.4.4.  Melhor qualidade de vida 1/1 “Estou no paliativo. Paliativo é o estado de 

uma pessoa que tem uma doença grave e por 

ventura terá os dias contados como terão os 
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outros todos. Para ter uma vida melhor durante 

o tempo que estiver (B.M.)” 

10.6.4.5.  Não ter dor 2/3 “Isto é só para as dores, só para acalmar as 

dores porque a doutora lá no porto disse que 

não podiam fazer nada (L.)” 

10.6.4.6.  Para acalmar um 

bocadinho o tumor 

1/1 “Tenho dois coisos no estômago, vamos fazer 

os tratamentos para ver se isso acalma um 

bocado (M.)” 

10.6.4.7.  Pessoa que tem uma 

doença grave 

1/1 “Paliativo é o estado de uma pessoa que tem 

uma doença grave e por ventura terá os dias 

contados como terão os outros todos. Para ter 

uma vida melhor durante o tempo que estiver 

(B.M.)” 

10.6.4.8.  Tratamento até ao fim da 

vida 

1/1 “É o tratamento que eu vou ter de manter até 

ao fim da minha vida, o que eu não sei é se vou 

aguentar muito tempo (F.)” 

10.6.5. Tipo tratamento 

(Codifica verbalizações referentes ao tipo de tratamento que os doentes oncológicos em situação 

paliativa percecionam se encontrar a realizar) 

10.6.5.1.  Beber muita água 1/1 “O meu tratamento é que beba muita água 

(A.P.)” 

10.6.5.2.  Cateter 1/1 “Acho que é por causa do rim. A médica disse-

me a mim que andava aqui por causa dos rins 

que não funcionavam bem e tiveram de me por 

este cateter (A.P.)” 

10.6.5.3. Curativo 

10.6.5.3.1.  Curar feridas na cabeça 1/1 “O tratamento que eu estou a fazer agora é 

curar aqui estas feridas que tenho na cabeça 

(F.C.)” 

10.6.5.3.2.  Enfermeiro faz curativo 1/1 “O enfermeiro vem aqui fazer o curativo 

(M.A.)” 

10.6.5.3.3.  Curativo na perna 1/1 “Acho que é o curativo o que eu estou a fazer. 

O que eu sei é que eles vêm, fazem-me o 

tratamento e vão embora, o curativo da perna 

(M.A.)” 

10.6.5.3.4.  É para tratamento 1/1 “É o curativo porque é para tratamento, ando a 

tirar análises para depois ir para tratamento 

(A.G.)” 

10.6.5.3.5.  Internamento quando 

estiver 

1/1 “É o curativo, quando estiver mal, pior, tenho 

de ser internada (P.M.)” 

10.6.5.4.  Internamento anterior 2/2 “Já tive internado por causa do estômago 

(A.A.)” 

10.6.5.5.  Medicação 7/10 “Sobre os tratamentos só me receitam os 

comprimidos (A.A.)” 

10.6.5.6.  Não fazem nada 2/2 “E na altura que eu andava no Porto já estava 

a passar para os pulmões, por isso é que não 

fazem nada, não operam, não fazem nada (L.)” 

10.6.5.7. Operação 
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10.6.5.7.1.  Foi operado 4/4 “Eu praticamente só sei que fui operada duas 

vezes ao intestino (M.A.)” 

10.6.5.7.2.  Não operaram 8/13 “Não me puderam operar disseram que no sitio 

em que ele se encontrava não era operável 

(A.G.)” 

10.6.5.7.3.  Não quer operar 1/1 “Vamos lá ver, eu operar também não quero 

operar (A.A.)” 

10.6.5.8.  Paliativo 5/6 “Estou no paliativo. Paliativo é um estado de 

uma pessoa que tem uma doença grave e por 

ventura terá os dias contados como terão os 

outros todos. Para ter uma vida melhor durante 

o tempo que estiver (B.M.)” 

10.6.5.9.  Para os ossos 1/1 “Aquilo agora é só por comprimidos, também 

faço o tratamento faço, agora é só para os 

ossos (A.G.)” 

10.6.5.10.  Preventivo 1/1 “Penso que deve ser o preventivo, é para 

prevenir as coisas que a gente disser, se não já 

tinha batido a bota (F.C.)” 

10.6.5.11.  Prender isto na perna 

(algália) 

1/1 “A minha doença foi na próstata que me 

apareceu e que tiverem de me prender isto 

(J.C.)” 

10.6.5.12. Propósito da medicação 

(Integra os enunciados que indicam o objetivo do tratamento medicamentoso para os doentes 

oncológicos em situação paliativa) 

10.6.5.12.1.  Doença estagne 1/1 “Os medicamentos fazem bem, com que fique 

parada a doença (A.A.)” 

10.6.5.12.2.  Não poder fazer mais 

nada 

1/1 “Porque do mal que eu tenho só me receitam 

medicamentos, não podem fazer mais nada 

coitados (L.L.)” 

10.6.5.13.  Quimioterapia 4/9 “Só andei a fazer quimioterapia e já não faço 

mais, deixei (L.)” 

10.6.5.14.  Quimioterapia Paliativa  1/3 “Está a ser muito difícil para mim, esta 

prescrita como paliativa, para ver quanto eu 

vou aguentar… paliativa eu sei que tenho 

quimioterapia paliativa prescrita (F.)” 

11. Sintomas físicos 
(Codifica os enunciados que reportam para a perceção de sintomas físicos relacionados diretamente 

com a doença) 

11.1.  Alteração apetite 5/9 “Eu ainda tomei a culpa de não me apetecer 

comer… ela faz-me comer parece que tenho um 

nó que não me deixa passar, um caldinho ainda 

o como mas de resto não (M.A.)” 

11.2.  Barriga cresce 1/1 “A barriga de vez em quando cresce-me 

(A.A.)” 

11.3.  Muito cansaço 1/1 “Às vezes canso-me muito e falta-me o ar, 

outro dia estava a ver que morria pelo caminho 

que não conseguia respirar (J.A.)” 

11.4.  Confortável 1/1 “Desde que vim para esta equipa noto que foi 

positivo para mim porque não tenho tido dores. 
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Ao não ter dores parece que às vezes a gente 

até se esquece porque estou confortável (E.F.)” 

11.5.  Dores 3/4 “É o que eu digo as dores na bexiga e aqui nas 

costas é complicado (F.C.)” 

11.6.  Efeitos secundário 

tratamentos 

1/1 “Já vou com 30 ciclos de quimioterapia… e 

então é isso, dá-nos muitas sequelas muitos 

efeitos secundários (F.)” 

11.7.  Engordar por efeitos da 

medicação 

1/1 “Estou a perder o apetite e a engordar porque 

estes medicamentos dilatam os tecidos, os 

músculos, fazem a retenção de líquidos, essas 

coisas todas (F.)” 

11.8.  Está menos mal 1/1 “Acho que isto agora está menos mal, não 

pingo sangue e as fezes saiam duras (A.S.)” 

11.9.  Fezes duras 1/1 “Acho que isto agora está menos mal, não 

pingo sangue e as fezes saiam duras (A.S.)” 

11.10.  Mãos parece que tem 

eletricidade 

1/1 “As mãos não posso pegar em certa roupa que 

parece que tem eletricidade (A.)” 

11.11.  Mau estar físico 1/2  “Sinto muita angústia principalmente quando 

sinto aquele mau estar físico (F.)” 

11.12.  Não sente as pernas  1/1 “Agora o pior é não andar porque não ando, 

por causa disto. Não sinto as minhas pernas, 

não tenho forças (A.A.)” 

11.13.  Sem dores 4/5 “De dores não, o que é de um aborrecimento 

com isto (A.P.)” 

11.14.  Perda de peso 2/2 “Mudou que estou mais magrinha, nem sei o 

que tenho, nem sei o que dizer (M.P.)” 

11.15.  Pingar sangue 1/1 “Acho que isto agora está menos mal, não 

pingo sangue e as fezes saiam duras (A.S.)” 

11.16.  Sem forças, sem energia 6/7 “Mudou que não posso fazer mais nada, 

acabou, não posso fazer mais nada porque não 

tenho energias para isso. As minhas energias 

acabaram… eu não tenho grandes forças nas 

pernas… estou sem forças, sem energias, as 

sequelas são enormes (E.F.)” 

11.17.  Os sentidos 3/5 “Tenho os olhos cozidos, os olhos estão 

vermelhos… estou a perder a visão, estou a 

perder os reflexos e a sensibilidade… estou a 

perder sabor, estou a perder cheiro, estou a 

perder apetite (F.)” 

12. Vivência emocional 
(Codifica os enunciados que remetem para sentimentos e emoções reportadas pelos doentes 

oncológicos em situação paliativa no conhecimento do diagnóstico de doença, no diagnóstico paliativo 

e no processo de morrer) 

12.1. Face a doença 

(Agrega as verbalizações que reportam para os sentimentos e emoções experienciados face o 

conhecimento de doença oncológica) 

12.1.1.  Aborrecido 1/1 “Fiquei um bocado triste, aborrecida (L.L.)” 
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12.1.2.  Assustado 1/1 “Ao saber que tenho cancro fiquei assustada, 

aterrorizada, preocupada mas tento não pensar 

nisso (F.)” 

12.1.3.  Aterrorizado 1/1 “Ao saber que tenho cancro fiquei assustada, 

aterrorizada, preocupada mas tento não pensar 

nisso (F.)” 

12.1.4.  Choro 2/2 “Não gostei porque fiquei triste… mandaram-

me sentar até a hora de me chamar outra vez, 

esperei e enquanto esperei tive sempre a 

chorar (L.L.)” 

12.1.5.  Surpresa 1/1 “Eu aqui levo a coisa na boa, mas já viu, uma 

pessoa ter uma vida estável ao nível da saúde. 

Graças a Deus que nunca senti nada. Isto aqui 

foi uma grande surpresa (A.G.)” 

12.1.6.  Nunca pensou que era 

tão grave 

1/1 “Olhe que eu acho que nunca cheguei a pensar 

a fundo que isto era tão grave (A.G.)” 

12.1.7.  Preocupado  1/1 “Ao saber que tenho cancro fiquei assustada, 

aterrorizada, preocupada mas tento não pensar 

nisso (F.)” 

12.1.8.  Reagiu mal  2/2 “Quando soube da doença reagi mal (E.F.)” 

12.1.9.  Tristeza 2/3 “Não gostei porque fiquei triste…( L.L.)” 

12.2. Face o diagnóstico paliativo 

(Integra as unidades de registo que remetem para os sentimentos e emoções experienciadas face o 

conhecimento de doença oncológica em situação paliativa) 

12.2.1.  Angústia 1/1 “Angústia (F.)” 

12.2.2.  Choro 1/1 “Naquele dia sim (chorou), porque não sei não 

estava à espera disto… mesmo os meus colegas 

disseram tens de passar isso… A força não 

pode ser mais forte (J.A.)” 

12.2.3.  Pensamento fim de vida 1/2 “Pensei que ia partir muito rápido, pensei que 

não ia aguentar muito, pensei que ia deixar de 

viver muito rapidamente (F.)” 

12.2.4.  Tristeza 1/1 “Fiquei triste (P.M.)” 

12.3. Processo de morrer 

(Codifica os enunciados que indicam os sentimentos e emoções experienciados ao longo do processo de 

doença oncológica em situação paliativa e de morrer) 

12.3.1.  Não sinto nada 1/1 “Não sinto nada, dá-me sono (J.A.)” 

12.3.2.  Sem vontade de chorar 5/5 “Não, vontade de chorar não tenho (A.S.)” 

12.3.3. Sentimentos ambivalentes 

(Codifica verbalizações que remetem para a experiência simultânea de sentimentos positivos e 

negativos) 

12.3.3.1.  Dias triste outros 

contentes 

4/6 “Sinto-me muito triste… e triste vou para a 

cama, há dias em que vou triste outros que vou 

contente… às vezes choro outras rio, outras 

estou contente, tenho de tudo (M.P.)” 

12.3.3.2.  Momentos de tudo 2/2 “Tenho momentos de tudo, tenho momentos de 

dor e de estar bem. tenho de tudo um 

bocadinho (P.M.)” 
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12.3.3.3.  Sinto-me mais ao menos 2/2 “Que ei de dizer, sinto-me mais ao menos 

(A.D.)” 

12.3.4. Sentimentos negativos 

(Codifica enunciados que indicam a experiência de sentimentos negativos no processo de doença 

oncológica em situação paliativa e de morrer) 

12.3.4.1.  Aborrecido 2/2 “Sinto-me chateado e aborrecido também 

(F.C.)” 

12.3.4.2.  Angustiado 3/4 “Muitas vezes angustiada (L.L.)” 

12.3.4.3.  Chateado 2/3 “Sinto-me chateado e aborrecido também 

(F.C.)” 

12.3.4.4.  Choro 14/16 “Choro quase todos os dias… não choro com 

eles, choro sozinha, porque se não depois ficam 

com pena (A.D.)” 

12.3.4.5.  É chato 2/2 “É chato ter este mal, mas não sei como veio 

(M.A.)” 

12.3.4.6.  Complicado para mim e 

outros 

1/1 “Mal, porque é dores, sempre agoniada… é 

dores, é muito complicado. Complicado para 

mim e para quem está à volta de mim (A.)” 

12.3.4.7.  É mau 8/9 “É mau, é complicado, é tudo. É um mau muito 

complicado (F.C.)” 

12.3.4.8.  Mais agressivo 1/1 “Mudou a minha forma de ser tornei-me mais 

agressiva, menos paciente, fiquei menos 

tolerante mas por outro lado vejo as coisas de 

forma diferente (F.)” 

12.3.4.9.  Medo 2/2 “Com medo, quem não tem medo, não é medo 

de morrer é medo de como (M.)” 

12.3.4.10.  Menos paciente 1/1 “Mudou a minha forma de ser tornei-me mais 

agressiva, menos paciente, fiquei menos 

tolerante mas por outro lado vejo as coisas de 

forma diferente (F.)” 

12.3.4.11.  Menos tolerante 1/1 “Mudou a minha forma de ser tornei-me mais 

agressiva, menos paciente, fiquei menos 

tolerante mas por outro lado vejo as coisas de 

forma diferente (F.)” 

12.3.4.12.  Não se sente alegre como 

era 

1/1 “Não me sinto uma mulher alegre como era… 

eu estava alegre para umas coisas e para 

outras, agora não (M.A.)” 

12.3.4.13.  Desconforto 1/1 “Não sinto conforto (A.P.)” 

12.3.4.14.  Nervosismo 1/1 “Eu tenho muitos nervos. Os nervos é que dão 

muitas vezes cabo de mim (A.)” 

12.3.4.15.  Intranquilidade 1/1 “Eu sou uma pessoa que não posso viver 

tranquila, porque eu tenho uma doença que 

mata. Eu nunca estou tranquila, nunca, nunca 

(F.)” 

12.3.4.16.  Raiva 2/3 “Raiva um bocadinho, porque às vezes uma 

pessoa senta-se numa pedra e uma pessoa diz 

assim «porquê? Porquê eu? E aí vem a raiva» 

(E.F.)” 
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12.3.4.17.  Revolta 4/6 “Tenho aquela impressão que digam «olha 

aquela está ali sentada e não vai trabalhar, 

não vai para a agricultura» e isso às vezes 

revolta-me… eu digo há quem tenha saúde e 

faz pouco de quem não tem, e é isso que me 

revolta (M.A.)” 

12.3.4.18.  Sem apoio 3/3 “Sinto-me um bocado sozinho, eu sei que tenho 

o apoio da mulher e sei que muitas vezes é o 

que me vale (F.C.)” 

12.3.4.19.  Sem vontade de falar 

com ninguém 

1/1 “Fico triste, sem vontade de comer, sem 

vontade de falar com ninguém (J.A.)” 

12.3.4.20.  Sente-se sozinha 1/1 “Sinto-me muitas vezes sozinha. Como ei de 

dizer, sinto-me sozinha mas dou graças a Deus 

que tenho quem olhe por mim (L.L.)” 

12.3.4.21.  Muito sofrimento 2/2 “Não sei nada, só sei que sofro muito (L.L.)” 

12.3.4.22.  Sofre sozinho 1/2 “Já disse que me sentia triste… sei lá, eu sofro 

sozinho (A.P.)” 

12.3.4.23.  Tristeza 18/34 “Sinto a minha tristeza, é só a minha tristeza 

não é mais nada… digamos que não me sinto 

uma mulher feliz como me sentia primeiro, não 

sinto (M.A.)” 

12.3.4.24.  Vai um bocadinho abaixo 1/1 “Sinto-me de vez em quando vou assim um 

bocado abaixo, vou-me um bocado abaixo 

efetivamente vou (B.M.)” 

12.3.5. Sentimentos positivos 

(Codifica enunciados que reportam para a experiência de sentimentos positivos no processo de doença 

oncológica em situação paliativa e de morrer) 

12.3.5.1.  Alívio  1/1 “Após vir o doutor e ele me dizer que não ia ser 

operado foi um alívio… ele sabia que não 

podia ser operado porque iria ficar na 

operação (M.C.)” 

12.3.5.2.  Animado 2/2 “Eu sinto-me bem às vezes sentada, outras 

vezes deitada… sinto-me animada (M.A.)” 

12.3.5.3.  Calmo 3/3 “Mudou, o que mudou em mim foi um pouco de 

calma que eu não tinha calma nenhuma (E.F.)” 

12.3.5.4.  Conformado 1/1 “Conformo-me assim com facilidade (M.)” 

12.3.5.5.  Feliz 3/4 “Não me sinto mal, alegre, estou ao pé da 

minha filha e já me sinto alegre (M.P.)” 

12.3.5.6.  Sem medo 2/2 “Medo não tenho, eu é triste (A.P.)” 

12.3.5.7.  Não gosta de estar 

sozinho 

6/6 “Quando estou só choro e quando estou 

acompanhada riu (A.D.)” 

12.3.5.8.  Não se importa de estar 

sozinho 

1/1 “Não me importo de ficar sozinha (M.P.)” 

12.3.5.9.  Não se sente sozinho 6/7 “Eu nunca me senti sozinho, como disse senti-

me sempre apoiado e nunca sozinho (E.F.)” 

12.3.5.10.  Sem tristeza 4/5 “Não me sinto triste (P.M.)” 

12.3.5.11.  Sem raiva 1/1 “Não tenho raiva nenhuma, aquilo que tem de 

vir, aquilo que a gente tem de passar (P.M.)” 
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12.3.5.12.  Sente-se bem 4/6 “Eu sinto-me bem (A.A.)” 

12.3.5.13.  Tranquilo  11/12 “Mais ao menos tranquilo, tranquilo para 

encarar a vida (B.M.)” 

12.3.6.  Ser um fardo para os 

outros 

2/2 “Só estou a dar trabalho, só lhes estou a dar 

trabalho às pessoas e eu nunca gostei de dar 

trabalho a ninguém, nunca gostei (A.P.)” 

12.3.7.  Tenta acalmar a mulher 1/1 “De vez enquanto a minha mulher bota uma 

lágrima e eu tento acalmá-la o mais que posso 

(E.F.)” 

12.3.8. Vontade de chorar 

12.3.8.1.1.  Alivia 1/1 “Chorar desabafa a gente, alivia um bocadinho 

(L.)” 

12.3.8.1.2.  Chora outras guarda 1/1 “Às vezes choro, outras vezes guardo. Às vezes 

digo para ela outra vezes para o meu filho, que 

só me apetecia ir para um vale maior e gritar 

tanto onde ninguém me ouvisse (M.A.)” 

12.3.8.1.3.  Lembranças da irmã que 

faleceu 

1/1 “Também tenho chorado muito porque o ano 

passado também faleceu a minha irmã e eu 

lembro-me muito dela (A.)” 

12.3.8.1.4.  Não poder andar 1/1 “Às vezes apetece-me chorar, faz-me não poder 

andar, aparecer uma pessoa e não poder ir 

com elas a lado nenhum (A.D.)” 

12.3.8.1.5.  Não poder ir com as 

pessoas 

1/1 “Às vezes apetece-me chorar, faz-me não poder 

andar, aparecer uma pessoa e não poder ir 

com elas a lado nenhum (A.D.)” 

12.3.8.1.6.  Pelas visitas, o que 

fomos e o que somos 

agora 

1/1 “Se a doutora à uns anos trabalhasse comigo e 

me viesse a ver, vêm-me as lagrimas aos olhos, 

vem, vem. Choro, não e por não ver, mas pelo 

que somos… o que fomos e o que estamos 

agora (A.G.)” 

12.3.8.1.7.  Sozinho 5/5 “Às vezes, choro sozinho porque não quero 

preocupar (E.F.)” 

12.3.9. Vontade de estar sozinho 

12.3.9.1.  Dá paz 1/1 “Apetece-me estar sozinho sem ver ninguém. 

Sei lá, dá-me paz (M.)” 

12.3.9.2.  Desabafar interiormente 1/1 “Tenho (momento que apetece estar sozinho), 

acontece porque as coisas são mesmo assim, 

para uma pessoa desabafar interiormente, para 

estar comigo, com os meus pensamentos, com 

aquilo que poderia fazer e não se faz (E.F.)” 

12.3.9.3.  Estar com os 

pensamentos 

1/1 “Tenho (momento que apetece estar sozinho), 

acontece porque as coisas são mesmo assim, 

para uma pessoa desabafar interiormente, para 

estar comigo, com os meus pensamentos, com 

aquilo que poderia fazer e não se faz (E.F.)” 

12.3.9.4.  Estar no cantinho 1/1 “Muitas vezes, não sei… só apetece estar no 

cantinho (L.L.)” 

12.3.9.5.  Estou mais descansada 1/1 “Não sei porquê (prefere ficar sozinha) porque 

acho que estou mais descansada (M.A.)” 



 

 

243 

 

 

 

 

 

 

12.3.9.6.  Gosto em estar sozinho 1/1 “Mas eu gosto de estar sozinha, sozinha (M.)” 

12.3.9.7.  Não gosta muito de falar 1/1 “Não gosto muito de falar… sempre fui assim 

de não falar muito (F.C.)” 

12.3.9.8.  Quando falam muito 1/1 “Às vezes quando falam muito. Às vezes vem cá 

uma rapariga… ela fala muito (A.)” 

12.3.9.9.  Silêncio e repouso para 

manter a calma 

1/1 “Faz-me falta principalmente depois da 

quimioterapia eu não quero ver ninguém… só o 

silêncio e o repouso me fazem manter a calma 

e esquecer tudo” 

13. Do futuro espero… 
(Codifica os enunciados referentes aos desejos e perspetivas futuras dos doentes oncológicos em 

situação paliativa) 

13.1.  Acompanhar familiares 2/3 “Tenho três netos para casar e queria-os ver 

casados (M.C.)” 

13.2.  Atividades de interesse 4/5 “Fazer algumas coisas que ainda não tive 

oportunidade de fazer, como algumas viagens, 

fazer voluntariado, servir os outros (F.)” 

13.3.  Fazer tratamento para 

urinar 

1/1 “Queria que fizesse um tratamento para poder 

fazer xixi (A.D.)” 

13.4.  Futuro longo 1/1 “Espero que seja longo (B.M.)” 

13.5.  Sem perspetiva de futuro 1/1 “Futuro? Eu já não tenho mais, só tenho este. 

Só espero de acabar com a vida (J.C.)” 

13.6.  Não ter dor 1/1 “Se eu pudesse tirar estas dores daqui e eu 

pudesse começar a andar um bocadinho. Ai 

que eu queria andar lá, dar uma volta e ainda 

queria pegar no carro e sair (J.C.)” 

13.7.  Retomar capacidades 

funcionais 

8/9 “Era voltar outra vez à minha vida, voltar 

atras, não fazer aquilo que fazia mas andar a 

vontade, fazer as minhas coisas. Andar de um 

lado para o outro (A.P.)” 

13.8.  Ser feliz até a morte 1/1 “Eu espero que Deus me ajude a superar os 

problemas que tenho, me mantenha mais 

alguns anos de vida para acompanhar os meus 

filhos e me faça feliz até lá (F.)” 

13.9.  Ter saúde 3/3 “O meu desejo era ter saúde e partilhar a 

minha vida com os meus amigos, era esse o 

meu desejo (E.F.)” 

14. Não relevante 
(Codifica referências consideradas sem relevância para a investigação) 
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15. Crenças 
(Codifica os enunciados que reportam as crenças nos fatores que podem resolver/minorar a doença como 

alimentos, tratamentos ou curas/melhorias milagrosas) 

15.1.Alimentares 

(Agrega todos os enunciados que demonstram a existência de uma crença alimentar, em que os 

cuidadores acreditam que a alimentação dá forças para continuar com os cuidados) 

15.1.1.  Comer para estar 

bem 

1/1 “Tem de se comer para estar bem (S. CD)” 

15.1.2.  Comer para ter 

forças 

1/2  “Eu sou uma pessoa que gosto de comer bem, 

pronto, eu como bem e noto em mim que tenho 

forças para aguentar (M.A., CD)” 

15.2.Ciência 

(Integra referências que indicam que os cuidadores nutrem uma crença que o trabalho dos médicos, 

tratamento ou a ciência poderão levar a melhorias ou à cura da sua doença. Integra ainda crenças que os 

cuidadores apresentam sobre a doença e aparecimento da mesma) 

15.2.1.  Doutora como Deus 

no céu que apareceu  

1/1 “Esta Doutora foi deus no céu que apareceu… 

foi ela que ajudou em tudo. (I., CD)” 

15.2.2.  Fumar não provoca 

cancro 

1/1 “Muita gente diz que fumar faz mal à carteira, 

faz mal à saúde. Mas eu gosto também de ler os 

noticiários e de ler o jornal e ainda à pouco 

tempo uma equipa de cientistas veio a provar 

que apenas 1% do cancro é derivado do cancro 

e que até fumar vai matar células 

cancerígenas… sempre ouvir dizer que o cancro 

o temos todos nós, numas pessoas desenvolve-se 

em outras não. (SN.)” 

15.2.3.  Remédio que cura 1/1 “Se houvesse um remédio que curasse. (SN.)” 

15.2.4.  Nos médicos 1/1 “Está tudo nas mãos de Deus e dos médicos, 

para mim é assim. (I.)” 

15.2.5.  Solicitação de apoio 

a outro profissional 

1/1 “Pedi apoio a mais um profissional de saúde, 

que ele nem sabe, o meu pai. Mas foi exatamente 

da mesma opinião que me deram aqui… Eu pedi, 

fui eu e o meu marido só, e o médico disse-me 

que estava bem, pronto. (AN.)” 

15.3. Religiosas 

(Codifica verbalizações que revelam que os cuidadores nutrem crença numa figura sagrada superior, na 

sua fé e religiosidade e que consideram esta como fator de melhorias no doente. Integra também 

codificações que denotam alguma ambivalência ou questionamento das suas crenças religiosas) 

15.3.1.  Ajuda de Deus 2/2 “Eu despedi-me dela para sempre, mas não, 

Deus ajudou-nos e deu a volta. (M.A.)” 

15.3.2.  Ajuda Religiosa 2/2 “Agarrei-me ao anjo da guarda principalmente. 

Quando estou assim muito aflita é aí que vou 

buscar alguma força. Não sei, mas temos de ir 

buscar ajuda a algum lado, porque ninguém é 

capaz sozinho. (S.)” 

15.3.3. Ambivalência face as crenças religiosas 

15.3.3.1.  Questiona existência 

de Deus 

1/1 “Às vezes penso que não existe Deus porque vejo 

pessoas tão más que não vão e eu às vezes 

penso, porquê? (A.)” 
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15.3.3.2.  Religião não tem 

apoiado 

1/1 “Peço ajuda religiosa… mas eles não me tem 

ajudado. Se me ajudassem ao que eu peço, a 

cura do meu marido e que ele ficasse mais uns 

anos aqui comigo (M.T.)” 

15.3.4.  Fé 1/1 “Acho que Deus me ajuda e eu tenho muita fé. 

Sou uma pessoa com muita fé e não preciso que 

ninguém me dê nada… então quando vou cuidar 

dela ajuda-me e lê-mos a bíblia pelas duas. 

(M.A.)” 

15.3.5.  Mão na recuperação 1/1 “Houve ali mão, pronto, não sei, mas para ele 

conseguir recuperar dia após dia. (Z.)” 

15.3.6.  Melhoria como 

milagre 

1/1 “Dia 23 de dezembro delirou, durante a noite, 

estava completamente… já não sabia quem 

eramos. E eu disse a minha mãe que se o pai 

passar mal para me dizer, mas ela diz que 

dormiu a noite toda… Eu sou muito católica e 

pensei foi um milagre… Incrível é que quem o 

viu no dia atrás, a delirar, não se levantava, a 

partir dali não teve mais sintomas nenhuns (S.)” 

15.3.7.  Melhoria como 

Graça de Deus 

1/1 “Ele melhorou, graças a Deus, não sei o que 

aconteceu, mas ele começou a recuperar (Z.)” 

15.3.8.  Nas mãos de Deus 4/11 “Enquanto Deus nosso senhor o deixar andar 

aqui é a minha companhia que tenho aqui ao pé 

de mim. Quando nosso senhor o quiser levar… 

(M.F.)” 

15.3.9.  Religioso 2/2 “Sou religiosa, sempre fui (G.)” 

15.4.  Remédios caseiros 1/1 “Eu cheguei ao cúmulo de ir buscar um remédio 

caseiro à minha avó, que era vinho quente, para 

por na testa, para minimizar a dor. É que nós 

vamos buscar coisas, seja ao impossível para 

tentarmos. (S.)” 

16. Comunicação 
(Codifica todos os enunciado que descrevem as diferentes formas de comunicação entre todos os 

envolventes na doença e cuidados: cuidador e doente; cuidador e outros familiares e cuidador e os 

profissionais de saúde. 

16.1.Com o doente 

16.1.1. Da notícia 

(Integra unidades de registo que reportam para a forma como os cuidadores abordaram/comunicaram a 

doença ao seu familiar com doença oncológica em situação paliativa) 

16.1.1.1.  Contar a doença 2/5 “É muito forte, tive de ser eu a dar a notícia, fui 

eu que fui às reuniões com o médico, foi uma dor 

muito grande. (S.)” 

16.1.1.2.  Medo que caísse em 

depressão 

1/1 “O meu pai foi uma pessoa que me surpreendeu, 

porque ele é uma pessoa muito calada, muito 

reservada, que guarda a mágoa para ele, então 

eu pensei, ele vai cair em depressão. O meu 

medo era esse, mais nada. (S.)” 

16.1.1.3.  Não contar logo o 

problema ao doente 

1/1 “O médico disse-me o problema que ele tinha e 

eu não sei como reagi, porque eu não queria dar 
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a parte fraca ao pé dele, porque não lhe contei 

logo o problema que ele tinha, não contei. 

(D.M.)” 

16.1.1.4.  Procura de palavras 

mais suaves 

1/1 “Tive de procurar umas palavras mais suaves, 

mas foi mesmo por mim porque pensei como é 

que vou fazer e lidar. Eu não lhe disse tumor 

nem cancro, disse-lhe nódulozinho que estava 

ali, uma manchinha cinzenta, foi o termo que eu 

achei…(S.)” 

16.1.2.  Doente não sabe que 

é uma recidiva 

1/1 “O diagnóstico é que pronto, aquilo tem muito a 

ver, são recidivas do cancro que teve à 10 anos. 

Ele não sabe desta relação. (AN.)” 

16.1.3.  Importante falar 

com o doente 

1/1 “Ás vezes é importante estar assim um 

bocadinho a conversar os dois. (M.F.)” 

16.1.4.  Estima por não 

esconder nada ao 

doente 

1/1 “Eu cheguei ao hospital e pedi para lhe 

esclarecerem tudo, porque não quero que eles 

escondam. Mesmo ela pede para não lhe 

esconderem nada (A.)” 

16.1.5. Temas de conversa 

(Codifica verbalizações que descrevem os diferentes temas presentes nas conversas entre os cuidadores e 

doentes oncológicos em situação paliativa) 

16.1.5.1.  Agricultura 2/2 “Falamos se temos alguma coisa na 

agricultura… (C.S.)” 

16.1.5.2.  Assuntos do 

interesse do doente 

1/1 “É normal que quando estou com ele vou falar 

dos assuntos de interesse dele, dos assuntos que 

ele domine mais que do propriamente os nossos 

(A.I.)” 

16.1.5.3.  Assuntos da aldeia 1/1 “Assuntos pronto é o que acontece na aldeia… 

(C.S.)” 

Da doença 

16.1.5.3.1.  Doente não quer 

acreditar na doença 

1/1 “Ele mostra-nos que sabe que está doente, que 

está mal porque ele por várias vezes disse em 

casa «é hoje que me apago» mas ao mesmo 

tempo não quer acreditar nisso. É esta a 

sensação que tenho (A.I.)” 

16.1.5.3.2.  Doente sabe da 

doença 

3/3 “Nós sabemos a gravidade da doença dele, 

nunca nos esconderam e ele sabe também. Ele 

sabe porque eles não esconderam. (D.M.)” 

16.1.5.3.3.  Cuidador evita 

abordar a doença 

1/1 “Ele gosta de falar de tudo, as vezes fala comigo 

mas da doença dele tento evitar ao máximo 

falar, já o médico de família disse para evitar o 

máximo possível. (D.M.)” 

16.1.5.3.4.  Falam da doença 13/20 “Sempre falei sobre a doença com a minha mãe, 

desde o início que soube da doença, sempre a 

coloquei ocorrente. (C.S.)” 

16.1.5.3.5. Motivos para a ocultação da doença 

16.1.5.3.5.1.  Doente não sofrer 1/1 “Ele não tem noção de facto que já tem 

problemas nos ossos e essas coisas… acho que 
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neste momento não há necessidade de sofrer 

(S.)” 

16.1.5.3.5.2.  Doente sensível 1/1 “Vi-me obrigada porque o meu pai é uma 

pessoa sensível e é homem, normalmente os 

homens… tem uma gripe e já pensam que vão 

morrer… fui a uma consulta com o médico… e 

fui pedir-lhe o favor de ele nunca revelar os 

valores do PSA nem lhe dizer o problema que ele 

tinha. (S.)” 

16.1.5.3.5.3.  Falar com o médico 

antes da consulta 

1/1 “Comecei a falsificar análises… E tinha o 

cuidado de antes de ir à consulta, no centro de 

saúde, já lá ter ido antes. (S.)” 

16.1.5.3.5.4.  Falsificação de 

análises 

1/1 “Comecei a falsificar análises, a digitalizá-las 

sempre que ia ao médico do centro de saúde. 

(S.)” 

16.1.5.3.5.5.  Não infernizar o 

doente 

1/1 “Não quisemos contar, porque estar a infernizá-

la mais penso que não valia apena (J.M.)” 

16.1.5.3.5.6.  Não se falar da 

doença 

1/1 “Ultimamente tive o cuidado também de não se 

falar tanto da doença. Ele não tem noção que de 

facto já tem problemas nos ossos e essas coisas 

(S.)” 

16.1.5.3.5.7.  Não tirar a 

esperança ao doente 

1/1 “Porque ele ainda acredita que vai andar, 

portanto, porque é que eu lhe vou tirar esse 

pedacinho. Não vou, não vou. É bom acreditar e 

ainda ter esperança para amanhã, porque se eu 

lhe tirar isso tudo então já nada vale apena (S.)” 

16.1.5.3.5.8.  Pedido ao médico 

que não informar a 

doença ao doente 

1/1 “Senti-me obrigada a controlar, a pedir ao 

médico… para nunca revelar os valores do PSA, 

nem lhe dizer o problema que ele tinha, ele 

compreendeu e fez esse favor (S.)” 

16.1.5.3.5.9.  Perceção de 

egoísmo por 

esconder a realidade 

ao doente 

1/1 “Às vezes questiono se sou egoísta ao ponto de 

não lhe contar a realidade, mas acho que neste 

momento não há necessidade de sofrer (S.)” 

16.1.5.3.6. Motivos sobre não falar da doença 

16.1.5.3.6.1.  Doente não sabe 

bem o que tem  

1/1 “Eu sobre a doença não falo com ele porque ele 

não sabe bem a certeza sobre o que tem (M.F.)” 

16.1.5.3.6.2.  Por os entristecer 1/1 “Não falamos muito, porque nos entristece e a 

ela também, porque ela não quer falar sempre 

no assunto. (A.)” 

16.1.5.3.6.3.  Evitar perda de 

apetite 

1/1 “Se até aqui quase não come então depois ainda 

come menos (M.F.)” 

16.1.5.3.6.4.  Não haver 

interpretações 

erróneas 

1/1 “Com ele tento sempre não falar, tento sempre 

desviar porque ele começa a fazer muitas 

perguntas. Ele é curioso e depois faz muitas 

perguntas e depois pode interpretar alguma 

coisa errada, então prefiro. (M.F.)” 
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16.1.5.3.6.5.  Não o maçar 1/1 “Acho que nunca houve essa necessidade e 

quando ele fica mais debilitado acho que é 

maçá-lo mais. (A.I.)” 

16.1.5.3.7. Sem partilhas de preocupações associadas à doença 

16.1.5.3.7.1.  Não preocupar 2/2 “Não quero falar com ela para não a preocupar 

tanto (D.A.)” 

16.1.5.3.7.2.  Para doente não 

ficar a pensar nisso 

1/1 “Eu não estou assim a dizer nada porque ele 

depois fica só a pensar nisso (M.F.)” 

16.1.5.3.7.3.  Perceção que doente 

tem medo da doença 

1/1 “Não, porque acho que ele também deve ter um 

pouco de medo em relação à doença, por isso 

acho que não o devo fazer (D.M.)” 

16.1.5.3.7.4.  Doente diz que vai 

sofrer 

1/1 “Ele estava sempre a dizer eu sei que vou 

morrer, eu sei que vou morrer então eu prefiro 

não falar (Z.)” 

16.1.5.3.7.5.  Esconde nervosismo 1/1 “Não vou dizer, estou nervosa, não vou 

preocupá-lo a dizer que estou nervosa para 

saber aquele resultado (S.)” 

16.1.5.3.7.6.  Não preocupar 1/1 Não vou dizer, estou nervosa, não vou preocupá-

lo a dizer que estou nervosa para saber aquele 

resultado (S.)” 

16.1.5.3.7.7.  Não falam da 

doença  

4/7 “Nós falamos sobre tudo, mas o tema da doença 

mesmo não… porque também nunca me 

manifestei, nunca lhe disse diretamente o que 

era (J.M.)” 

16.1.5.3.7.8.  Ocultação da doença 2/4 “Não quisemos contar porque estar a contar, 

estar a infernizá-la mais, penso que não valia 

apena (J.M.)” 

16.1.5.3.7.9.  Sem problemas em 

falar da doença com 

o doente 

2/2 “Sobre a doença falo, não tenho problemas (G.)” 

16.1.5.4.10.Temas abordados sobre a doença 

16.1.5.4.10.1.  Como está 2/2 “Sobre o estado de doença não falo, só dizer 

«então mãe como está isso?» é só nesse registo. 

Nunca vi a zona infetada. (N.N.)” 

16.1.5.4.10.2.  Conformá-los 1/1 “O que havemos de falar, falamos da vida, tem 

calma e tal. (I.)” 

16.1.5.4.10.3.  Quimioterapia 1/1 “Falei da quimioterapia para ele não bater de 

rompão, porque o doutor avisou-me logo que 

quando ele chegasse lá lhe ia dizer tudo, não lhe 

ia esconder nada por isso para o preparar. (S.)” 

16.1.5.4.10.4.  Doente pede para 

não o internar 

1/1 “A médica tinha dito que se calhar ela ficaria 

internada e depois ela o que mais nos pede é 

para não a deixarmos internar… ela prefere 

ficar no conforto dela em casa (A.)” 

16.1.5.4.10.5.  Doente tem 

consciência de tudo 

1/1 “Ela sempre teve a par de tudo, ela tem 

consciência e quando sofre ela mesmo nos diz. 

Na segunda feira, disse «eu estou a ir, eu não me 

estou a sentir bem, eu sei que estou a ir» (A.)” 
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16.1.5.4.10.6.  Dores 2/2 “Assim da doença não falamos, ele só diz se está 

mal e do que está mal, mas não diz mais nada. 

(M.T.)” 

16.1.5.4.10.7.  Medicação 1/1 “Falo sobre a medicação, preocupada se ele já 

tomou, se ele toma e tal (Z.)” 

16.1.5.4.10.8.  Próximas consultas 1/1 “O que eu falo normalmente com ele é… quando 

são as próximas consultas, quando lhe vão 

mudar a algália… (D.A.)” 

16.1.5.4.10.9.  Sobre o que doente 

tem 

1/1 “Eu converso com ele sobre o que ele tem 

(AN.)” 

16.1.5.4.10.10.  Pede ao doente para 

não abusar nas suas 

melhorias  

1/1 “Digo temos de ir amanhã veja lá não se  

constipe, vista um casaco, está muito frio pai 

não é para andar assim, depois chegamos lá e os 

resultados não são os desejados. A tentar que ele  

consciencialize que não é por estar melhor que 

 pode abusar (S.)” 

16.1.5.4.10.11.  Tentar minimizar 1/1 “Por aquilo que eu conheço dele, tentamos 

assim minimizar (S.)” 

16.1.5.5.  Dar força, coragem 1/1 “Então falamos muito sobre isso, pai você tem 

de estar bem, força, coragem e dá-lhe força. Só 

quem o vê, uma força brutal (S.)” 

16.1.5.6.  De tudo 1/1 “Conversamos de tudo é muito importante 

(G.G.)” 

16.1.5.7.  Estimular que 

doente fale 

1/1 “As vezes estou assim a falar com ele e digo o 

que tens e ele diz que não quer comer e eu 

pergunto novamente «o que tens» e ele diz 

«nada», eu pergunto «o que estás a pensar» e 

ele retorna «nada». Mas eu estou assim a falar 

com ele e ele alivia-se mais um bocadinho… Às 

vezes é importante estar assim um bocadinho a 

conversar os dois (M.F.)” 

16.1.5.8.  Família 7/8 “Família, ele está sempre muito preocupado, 

muito preocupado com a família, com os filhos, 

com os netos… essencialmente família, coisa que 

mais o preocupa (S.)” 

16.1.5.9.  Futebol 1/1 “É o futebol e a política (A.I.)” 

16.1.5.10.  Mágoa do passado 

do doente 

1/1 “Falamos sobre a vida dele porque ele tem uma 

mágoa que não se vai embora nunca, do pai se 

ter ido embora e os ter deixado (M.G.)” 

16.1.5.11. Monitorização de sintomas 

16.1.5.11.10.1.  Como dormiu 1/1 “Eu levanto-me abro ali a porta do quarto dela e 

pergunto então meninas como é que estás, como 

é que passaste a noite. O que falo… é coisas do 

dia-a-dia (SN.)” 

16.1.5.11.10.2.  Como sai a urina 1/1 “Eu normalmente o que falo com ele é se comeu, 

o que comeu, se já fez cocó, se teve muitas 

dores… se o xixi continua a sair como saía… 

(S.)” 
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16.1.5.11.10.3.  Fezes 1/1 “Eu normalmente o que falo com ele é se comeu, 

o que comeu, se já fez cocó, se teve muitas 

dores… se o xixi continua a sair como saía… 

(S.)” 

16.1.5.11.10.4.  O que comeu 1/1 “Eu normalmente o que falo com ele é se comeu, 

o que comeu, se já fez cocó, se teve muitas 

dores… se o xixi continua a sair como saía… 

(S.)” 

16.1.5.12.  Não falam sobre a 

vida e a morte 

8/8 “Não falamos sobre a vida e a morte porque ao 

fim ao cabo nós sabemos que a partir do 

momento que nascemos, que saímos da barriga 

da mãe, estamos condenados à morte. Portanto 

isso aí, não tem fundamento algum estar a 

pensar sobre isso (J.M.)” 

16.1.5.13.  Falar abertamente, 

mesmo que magoe 

 

1/1 “Eu se tiver de lhe dizer digo mesmo que seja 

para a magoar. Eu se tiver de lhe dizer eu digo-

lhe (C.S.)” 

16.1.5.14.  Partilha de coisas 

confortáveis 

1/1 “Eu tento sempre dizer coisas favoráveis. Na 

doença só quando ela está muito em baixo e eu 

digo-lhe assim «vai passar» (M.A.)” 

16.1.5.15.  Política 3/3 “Falamos de várias coisas, de política que ele 

também gosta de conversar um bocadinho de 

política (J.M.)” 

16.1.5.16.  Rotina do cuidador 4/4 “Falamos da minha vida, hoje tive assim e 

assim, um problema… (M.A.)” 

16.1.5.17. Sobre a morte 

16.1.5.17.1. Falam sobre a morte 7/8 “Eu ajoelhei-me e ele estava sentada, deitei a 

minha cabeça no colo dela e disse-lhe que era 

difícil perdê-la (C.S.)” 

16.1.5.17.2. Não falam sobre a 

morte 

6/6 “Acho que é um assunto tabu ali em casa, não se 

fala da morte. Só ele que fala de quanto deseja a 

morte, houve uma época mais difícil, ele agora 

já não fala tanto. (S.)” 

16.1.5.17.3.Temas abordados sobre a morte 

16.1.5.17.3.1.  Cuidador evita esse 

tema 

1/1 “Ela falava muito (da morte), falava muito. Eu 

estava sempre, sempre a dizer não digas isso. 

Não falávamos, eu estava sempre a dizer para 

ela não dizer (C.S.)” 

16.1.5.17.3.2. Doente fala que está a morrer 

16.1.5.17.3.2.1.  Cuidador contraria-

o sempre 

1/1 “Mesmo agora quando converso com ele e ele às 

vezes diz «eu não vou muito longe, estou quase a 

morrer» e eu digo «não vais nada, estás todo 

bonito, na cara queres que traga um espelho», 

contrario-o assim sempre (M.G.)” 

16.1.5.17.3.2.2.  Cuidador pede para 

não falar 

1/1 “Às vezes dizemos «olha fogo amanhã temoS de 

ir a Vila Real, ver resultados» e ele diz «há de 

ser o que Deus quiser, cá não ficamos» é a 

conversa dele, às vezes, e eu digo «oh pai não 
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fale nisso, cá não ficamos, enquanto cá estamos, 

estamos» (S.)” 

16.1.5.17.3.2.3.  Doente fala do 

quanto deseja a 

morte 

1/1 “Só ele é que fala do quanto deseja a morte, 

houve até uma época que foi mais difícil, ele 

agora não fala tanto (S.)” 

16.1.5.17.3.2.4.  Viver enquanto cá 

estão 

1/1 “Às vezes dizemos «olha fogo amanhã temos de 

ir a Vila Real, ver resultados» e ele diz «há de 

ser o que Deus quiser, cá não ficamos» é a 

conversa dele às vezes e eu digo «oh pai não fale 

nisso, cá não ficamos, enquanto cá estamos, 

estamos» (S.)” 

16.1.5.17.3.3.  Onde ser enterrado 1/1 “Eu disse assim quando morreres eu vou te levar 

para macedo para perto da tua mãe e ele «não, 

não, eu em macedo tenho lá a minha mãe mas já 

está debaixo da terra, eu quero que me enterres 

cá e e me leves flores quando te apetecer» 

(M.G.)” 

16.1.5.17.3.4.  Cuidador partilha 

que era difícil 

perder doente 

1/1 “Eu ajoelhei-me e ela estava sentada, deitei a 

minha cabeça no colo dela e disse-lhe que era 

difícil perdê-la (C.S.)” 

16.1.5.17.3.5.  Preocupação com os 

filhos 

1/1 “Ela já falou, ela disse assim «se eu morrer o 

que será dos meus filhos» (M.A.)” 

16.1.5.18.  Trabalho 1/1 “Às vezes falamos sobre o trabalho (Z.)” 

16.1.5.19.  Vida 2/2 “Sobre a vida falamos, sobre a morte não 

(AN.)” 

16.2. Com outros familiares 

(Codifica os enunciados que remetem para a partilha de informação com outros familiares sobre ao 

diagnóstico de doença, decisões de tratamentos e ao longo dos cuidados com partilha de atualizações dos 

estado de saúde) 

16.2.5.  Comunicação entre 

irmãos 

1/1 “Há dias que como ela não descansa muitas 

vezes, a minha irmã está li e não descansa como 

ela. Aí a minha irmã liga-me e pede para ir lá 

para casa dormir. Existe essa comunicação, 

porque somos mais filhos e apesar de estarem 

longe comunicamos entre todos sempre (A.)” 

16.2.2. Decisão de tratamentos 

16.2.2.1.  Partilha de desejo 

que doente não 

operasse 

1/1 “Nós dissemos logo que não queríamos, nós 

como filhas dissemos-lhe que não queríamos que 

fosse operado porque tanto pode demorar um 

ano, dois ou menos, Deus é que sabe e ele 

também decidiu que não queria ser operado e o 

doutor também disse que ele estava debilitado 

para ser operado (D.M.)” 

16.2.2.2.  Irmão ficou contra 

operar 

1/1 “Eu tenho uma irmã que como ela foi operada e 

não mexia muito bem e assim, ela ficou contra 

nós e disse que da idade dela não a devíamos ter 

deixado operar. (D.A.)” 

16.2.3. Fornecimento de informação sobre a doença 
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16.2.3.1.  Informar filho sobre 

o estado de saúde da 

mãe 

1/1 “Ao filho digo «olha que a tua mãe não está 

nada boa». O filho todos os dias e mais do que 

uma vez fala com ela (SN.)” 

16.2.3.2.  Explicar a doença 

ao seu filho  

2/3 “Nós conversamos muito e assim lentamente a 

explicar a doença do avô. Nunca escondi a 

gravidade do avô, nunca escondi. Porque se o 

meu pai vomitava em frente ao menino, se 

desmaiava à frente dele, temos de explicar a 

uma criança, que na altura, tinha oito anos (S.)” 

16.2.3.3.  Explicar a doença à 

mãe 

2/3 “Eu cheguei a falar com a minha mãe, como 

uma forma de a chamar à razão e como uma 

forma de a preparar para o facto dele não vir 

mais para casa do internamento (S.)” 

16.2.3.4.  Informar doença aos 

outros 

1/1 “Eu deixei o meu pai ir sozinho para casa dele, 

nem o acompanhei. Liguei para as minhas irmãs 

mas elas não acreditavam (D.M.)” 

16.2.3.5.  Transmissão de 

notícias 

2/2 “Eu apanho é mais as notícias, sou eu a 

primeira para depois as transmitir (A.)” 

16.3. Com profissionais de saúde 

(Codifica os enunciados que reportam para a forma com os cuidadores percecionaram a comunicação da 

noticia de diagnóstico de cuidados paliativos e a sua perspetiva sobre a mesma, nomeadamente satisfação 

ou não com esta e a sua opinião sobre a comunicação do diagnóstico) 

16.3.1.  Deram perspetivas 

mínimas de 2 anos 

1/1 “E eu perspetivas? Ele como não é fumador há 

mais perspetivas, pelo menos durar 2/3 anos, 

mas não vamos pensar assim porque há 

tratamentos, temos casos de 4/5 anos. Ouvir 

aquilo foi brutal, foi um balde de água fria. (S.)” 

16.3.2.  Diretos a dar a 

notícia 

1/2  “Só achei que a maneira como ela falou comigo 

foi tipo um balde de água fria, tipo abre os olhos 

que isto não é nenhuma brincadeira, caiu tão 

mal tão mal. Porque ela foi muito direta, disse-

me que o meu pai não durava dois anos com este 

diagnóstico. É muito mau. (S.)” 

16.3.3.  Doutor pareceu 

nervoso a falar 

1/1 “E eu vi que ele ficou nervoso, o doutor, quando 

vinha falar comigo, vinha mesmo nervoso. Foi 

antes da páscoa e ele disse «é assim, o exame 

deu negativo, mas vamos enviá-lo para o porto 

para fazer um exame mais rigoroso, um exame 

por fora. Mas tremia e eu notei, uma pessoa 

apercebesse (S.)» ”  

16.3.4.  Informam o que 

pode acontecer 

1/1 “A doutora J às vezes diz assim eu «não estou a 

assustar-te só estou a dizer o que pode 

acontecer» (M.A.)” 

16.3.5.  Informam para 

preparar para o fim 

2/3 “O médico foi lá dizer para ficarmos a contar 

com o pior que estava a andar muito rápido, a 

gente ficou… ficamos aflitos (A.)” 

16.3.6.  Opinião que deviam 

questionar família 

1/1 “Eu acho que eles deviam primeiro falar com a 

família e perguntar se querem ou não querem, 
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sobre comunicar 

notícia ao doente 

pronto. Eles não tem nada que dizer, dizem à 

família e pronto (AN.)” 

16.3.7.  Orientam para 

preparar a família 

1/1 “Eu acho que eles nos deviam alertar, se 

acontecer alguma coisa, se piorar, mas não, a 

preocupação deles é dizerem-nos «preparem-

se»… prepara a tua mãe, tem em atenção a tua 

mãe (S.)” 

16.3.8.  Orientam para usar 

palavra tumor por 

não ser tão forte 

1/1 “Foi uma coisa que o pneumologias me disse 

para quando dissesse não lhe dizer que tem 

cancro dizer que ele tem um tumor, que não é 

tão forte (S.)” 

16.3.9.  Perspetiva que 

doente devem 

comunicar notícia à 

família 

2/3 “Porque eu tinha pedido para não dizer nada. 

Porque eu conheço o meu pai e sei que se lhe 

dissermos é muito pior, então vamos-lhe dizendo 

aos pouquinho… eu não queria que ele falasse e 

ele tinha de perceber (AN.)” 

16.3.10.  Descontentamento 

da forma como 

informaram doente 

1/1 “Eu não gostei da forma como ele disse ao meu 

pai da doença e depois voltou a repetir (AN.)” 

16.3.11.  Não gosta que falem 

em tempo 

1/1 “Eu o ano passado era o que mais pensava 

quando ele estava pior, se me deram um prazo 

de dois anos, um já passou… Eu não gosto que 

falem em tempo (S.)” 

16.3.12.  Expressão facial do 

médico evidenciava 

que não dizia tudo 

1/1 “Foi antes da páscoa e ele disse «é assim, o 

exame deu negativo, mas vamos enviá-lo para o 

porto para fazer um exame mais rigoroso, um 

exame por fora. Mas tremia e eu notei, uma 

pessoa apercebesse… Nutei na cara dele que 

não me estava a dizer tudo (S.)” 

16.3.13.  Melhor perceção da 

informação se 

usassem menos 

termos científicos 

1/1 “Ele sabe o que tem ou pelo menos, a nós ele 

tenta não transmitir isso, desde o início os 

médicos esclareceram, se calhar com os termos 

científicos. Se não usassem tantos termos 

científicos ele entenderia melhor (A.I.)” 

16.4.  Dificuldade em 

ouvir falar do 

problema 

1/1 “Já a mulher dele, pronto, está sempre a falar 

sobre esse problema e as vezes também me custa 

ouvir esse problema (D.M.)” 

17. Coping 

(Codifica os enunciados que reportam para as estratégias cognitivas e comportamentais que os doentes 

recorrem para lidar com a situação de doença) 

17.1.Adaptação 

(Codifica os enunciados que remetem para a ideia de adaptação numa orientação mais passiva e não de 

crescimento a partir da experiência (resiliência)) 

17.1.1.  Adaptar ao que vem 2/2 “O que havia de pensar… tínhamo-nos de 

adaptar ao que era, se tem de ser assim é, por 

mim é assim (I.)” 

17.1.2.  Capacidade de lidar 

com a situação 

2/2 “Graças a deus tenho superado bem as 

situações. Consigo lidar eu próprio com a 

situação (J.M.)” 
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17.1.3.  Não sou de me 

deixar ir abaixo 

1/1 “Vou lidando, vou lidando, uns dias melhor 

outros dias pior. Mas como vê eu não sou pessoa 

também de me deixar ir muito abaixo, tenho dias 

que vou não é, mas começo logo a pensar que 

assim não pode ser, tenho que dar a volta 

(AN.)” 

17.1.4.  Habituação 1/1 “Agora pronto, depois uma pessoa vai se 

habituando, vai ganhando forças, vai ganhando 

resistência (S.)” 

17.1.5.  Ganhar forças com 

o tempo 

1/1 “Agora pronto, depois uma pessoa vai se 

habituando, vai ganhando forças, vai ganhando 

resistência (S.)” 

17.1.6.  Ganhar resistência 

com o tempo 

1/1 “Agora pronto, depois uma pessoa vai se 

habituando, vai ganhando forças, vai ganhando 

resistência (S.)” 

17.1.7.  Viver um dia de 

cada vez 

1/2 “Eu todos os dias penso, mas todos os dias digo, 

vamos viver um dia de cada vez eu digo-lhe a 

ela. «Vamos viver um dia de cada vez, hoje 

estamos a viver este dia amanhã não sabemos» 

(M.A.)” 

17.2. Apoio em familiar 

que morreu 

3/4  “Lembro-me muito do meu pai e peço muita 

ajuda ao meu pai, esteja onde estiver (C.S.)” 

17.3. Agarrar a boas 

recordações 

1/1 “Tento-me agarrar a qualquer coisa, às coisas 

boas que tinha para ver se passa, a recordações 

e lembranças (M.T.)” 

17.4.Coping religioso 

(Codifica os enunciados que reportam para o recurso sustentado numa atitude religiosa para lidarem com 

a doença) 

17.4.1.  Graças a Deus 

supero as situações 

1/1 “Graças a Deus tenho superado bem as 

situações, consigo lidar eu próprio com a 

situação (J.M.)” 

17.4.2.   Lê-mos a bíblia as 

duas  

1/1 “Eu quando vou cuidar dela ajuda-me e lê-mos a 

bíblia pelas duas. Às vezes vou ela liga-me e ela 

diz «não tenho nada para te dar mas tenho aqui 

um fasciculo da bíblia para nós duas (M.A.)»” 

17.4.3. Preces 

(Integra as verbalizações que reportam para a realização de uma oração a um santo ou divindade para 

agradecer, suplicar ou rezar) 

17.4.3.1.  Peço a cura 2/2 “Se me ajudassem ao que peço, a cura do meu 

marido e que ele ficasse mais uns anos aqui 

comigo (M.T.)” 

17.4.3.2.  Peço ajuda a Deus, 

Senhora e Jesus 

2/2 “Peço ajuda a Deus, à nossa senhora, a Jesus e 

rezo a pedir ajuda (Z.)” 

17.4.3.3.  Peço interiormente 1/1 “Não vou à igreja muitas vezes mas peço 

interiormente (A.I.)” 

17.4.3.4.  Peço que fique mais 

uns anos 

1/1 “Se me ajudassem ao que peço, a cura do meu 

marido e que ele ficasse mais uns anos aqui 

comigo (M.T.)” 
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17.4.3.5.  Rezo muito 2/2 “Rezo muito porque ele tem muitos dias que não 

sai da cama, toma lá as refeições, medicação e 

isso tudo (M.G.)” 

17.4.4.  Procuro força em 

Deus 

1/1 “Procuro forças na alimentação e no meu deus 

(M.A.)” 

17.4.5.  Promessa se 

melhorar vamos a 

Fátima 

1/1 “Eu agora ela quase nem sabe mas já fiz uma 

promessa a senhora de Fátima que se melhorar 

para o Verão vamos a Fátima (M.)” 

17.5. Gritar 1/1 “Vou ao quarto dou dois berros e volto (A.I.)” 

17.6.Distração 

(Integra as verbalizações referentes à realização de determinadas tarefas ou ocupações no sentido de se 

distrair, evitar ou dissipar pensamentos sobre a doença) 

17.6.1.  Brincar com 

cachorro 

1/1 “Vou brincar com o cachorro e depois volto 

(A.I.)” 

17.6.2.  Conversar com as 

plantas 

2/3 “Vou para a rua conversar com as minhas 

plantas e isso (M.G.)” 

17.6.3.  Cozinhar 1/1 “Mas é o que me vale é que eu refugiu-me na 

cozinha, adoro cozinhar (S.)” 

17.6.4.  Desviar 

pensamentos 

1/1 “Às vezes penso mas já estou a desviar um 

bocadinho para não estar sempre a pensar nisso 

(D.A.)” 

17.6.5.  Fazer croché 1/1 “Então às vezes fico mais em baixo e tenho ali 

um livrinho, tenho vários, sem ser livros de 

religião, um romance qualquer coisa, ou faço 

croché ou qualquer coisa. Distraiu-me assim 

(M.G.)” 

17.6.6.  Fazer passatempos 1/1 “Leio, faço passatempos (C.S.)” 

17.6.7.  Ir ao quintal 1/1 “Oh! Tento distrair, tento… distrair. Ir lavar o 

carro ou ir ao quintal, ir aqui ou ir acolá (M.)” 

17.6.8.  Jogar tablet 1/3 “Tive de me isolar é assim que lido, depois o 

miúdo vem para a minha beira, às vezes ficamos 

a jogar tablet, tento distrair-me aí… então lá 

está, vou para os jogos… jogo, tento abstrair-me 

(S.)” 

17.6.9.  Lavar o carro 1/1 “Oh! Tento distrair, tento… distrair. Ir lavar o 

carro ou ir ao quintal, ir aqui ou ir acolá (M.)” 

17.6.10.  Ler um livro 2/3 “Então às vezes fico mais em baixo e tenho ali 

um livrinho, tenho vários, sem ser livros de 

religião, um romance qualquer coisa ou faço 

croché ou qualquer coisa. Distraiu-me assim 

(M.G.)” 

17.6.11.  Ocupar-se 3/4 “Tento pensar noutras coisas, me ocupar com 

outras coisas, não estar assim a pensar nisso 

que é o que temos de mais certo se não for mais 

tarde é mais cedo (D.A.)” 

17.6.12.  Tomar café 1/1 “Respiro fundo, conto até dez, fumo um cigarro, 

tomo um café, encosto-me (S.)” 

17.6.13.  Sair de casa 4/4 “Olhe depende, às vezes saiu de casa (D.M.)” 
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17.7.Isolamento 

(Agrega os enunciados que remetem para a utilização da estratégia da procura de um momento com o 

próprio, ou seja, um fechar-se em si mesmo, no sentido de recuperar forças para lidar com a doença) 

17.7.1.  Conduzir sozinho 1/1 “Saiu de casa, não falo com ninguém. Saiu de 

casa sozinha (G.G.)” 

17.7.2.  Estar sozinho 1/2 “E quando estou assim muito, muito mal tento 

estar sozinha para ganhar energia (S.)” 

17.7.3.  Fumar um cigarro 1/1 “Respiro fundo, conto até dez, fumo um cigarro, 

tomo um café, encosto-me (S.)” 

17.7.4.  Isolar-se 2/4 “Alturas mais difíceis, umas vezes chorava, 

outras vezes lia, outras isolava-me (Z.)” 

17.7.5.  Respirar fundo 1/1 “Respiro fundo, conto até dez, fumo um cigarro, 

tomo um café, encosto-me (S.)” 

17.8. Desconhece onde 

vai buscar as forças 

e a vontade 

2/2 “Eu às vezes nem sei o que é que eu faço. Às 

vezes vou buscar coisas e força que eu nem sei 

onde as vou conseguir buscar. Força de vontade, 

porque às vezes foge-me tudo (G.G.)” 

17.9. Forças no pensar 

que se for abaixo o 

doente também irá 

1/1 “Se eu foi abaixo aí ele vai também, então eu 

tive de ir buscar forças, para não ir eu abaixo e 

ele ir também (S.)” 

17.10.  Apoio 10/15 “Às vezes, quando vejo que estou assim, tento 

desabafar com a minha mulher, pronto é com ela 

(N.N.)” 

17.11.  Ter Paciência 1/2 “Aí… teremos de ter paciência (I.)” 

18. Doença familiar 
(Codifica os enunciados que reportam os conhecimentos que os cuidadores nutrem sobre o tipo de 

doença oncológica, outras doenças percebidas no doente familiar, os sintomas que identificam e o tipo de 

tratamento que os familiares se encontram a realizar como também a representação/significado que os 

cuidadores atribuem à doença) 

18.1.Atribuo a doença a… 

18.1.1.  Vulnerabilidade do 

envelhecimento 

1/2 “Repare eu acho que praticamente é uma das 

coisas que acontece a quase toda gente. Hoje 

estamos bem, mas amanhã não sabemos e 

quantos mais anos passam é mais lógico que 

isso pode acontecer (J.M.)” 

18.1.2.  Acompanhamento 

médico tardio 

2/2 “Essa evolução começou mal porque se tivesse 

começado a ser seguida bem pelo médico hoje 

não estava na situação que está (N.N.)” 

18.1.3.  Algo Natural 6/6 “Temos de ver a coisa como ela é e mais nada, 

são coisas que acontecem, não é pelas pessoas 

porque ela estava muito bem, estava muito bem e 

apareceu (I.)” 

18.1.4.  Doenças é que tiver 

de ser 

1/1 “Isso das doenças é o que tiver de ser (A.I.)” 

18.1.5.  Grande índice de 

mortes por cancro 

na família 

1/1 “Porque infelizmente na nossa família temos um 

índice muito grande de mortes por cancro, por 

tumor (S.)” 

18.1.6.  Doente não mostrar 

sintomas 

1/1 “Se calhar atribuo a doença à timidez dela… a 

minha mulher é que se apercebeu da coisa… 
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depois ela foi ao médico e ela lá devia ter 

vergonha de mostrar alguma coisa, lá não 

queria mostrar e pronto… passou, passou e 

levou a esta situação (N.N.)” 

18.1.7.  Pouca atividade 

física 

1/1 “Coincidência ou não, por imaginação minha, 

mas leva-me a pensar que está relacionado com 

pessoas que tenham pouca atividade física 

(A.I.)” 

18.1.8.  Vida 4/5 “Atribuo à vida, é a noção que a gente tem da 

vida, eu para lá caminho (S.)” 

18.2. Consciencialização 

da doença 

2/2 “Eu acho que estou bem ciente e bem segura da 

doença que ela tem (G.G.)” 

18.3. Desejo de curar 

doente 

1/1 “Gostava de a curar se o pudesse, isso gostava 

(M.A.)” 

18.4. Evolução rápida da 

doença 

1/1 “Este processo de doença foi muito rápido 

(D.M.)” 

18.5. Início da doença 

num rim 

1/1 “Sei da doença, sei que primeiro começou num 

rim e depois foi seguida aqui no urologista 

(C.S.)” 

18.6. Medo do cancro 1/1 “Tiraram-me tudo, eu sempre tive medo dessa 

doença, muito medo (S.)” 

18.7. Negação 1/1 “Às vezes eu digo parece que a minha mãe não 

tem nada, eu as vezes será que a minha mãe não 

tem solução… (C.S.)” 

18.8. Notícia para a qual 

devemos estar 

preparados 

1/1 “É uma noticia que ninguém quer receber e 

aquela para a qual devemos estar preparados, 

porque todos nós mais tarde ou mais cedo, por 

um familiar ou por outro vamos receber (S.)” 

18.9.Outras doenças 

(Codifica os enunciados que remetem para o conhecimento de diagnóstico de outro tipo de doenças que 

não a atual doença oncológica em situação paliativa) 

18.9.1.  Anemias 1/1 “Já teve duas anemias (J.M.)” 

18.9.2.  Cirrose 1/1 “Sei que tem uma cirrose e um cancro no fígado 

(A.)” 

18.9.3.  Diabetes 1/1 “Da doença dele, ele tem diabetes, disseram-lhe 

que tem um tumor, tem anemia e mais umas 

complicações, a hepatite (M.G.)” 

18.9.4.  Hepatite 1/1 “Da doença dele, ele tem diabetes, disseram-lhe 

que tem um tumor, tem anemia e mais umas 

complicações, a hepatite (M.G.)” 

18.10. Perceção da irreversibilidade 

(Codifica as verbalizações dos cuidadores que remetem para a compreensão da doença como 

irreversível, sem cura) 

18.10.1.  Não melhora 1/1 “Tem resultado de certa forma. A medicação sou 

eu que lhe preparo semanalmente, sei o que ele 

toma e tenho noção que ela não melhora, mas 

que ele tenha o mínimo de qualidade de vida 

(PH9)” 
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18.10.2.  Não tem cura 4/5 “Custa-me não é, porque para um filho custa-lhe 

ver a mãe que tem aquele mal e sabe que não vai 

curar (N.N.)” 

18.10.3.  Não vai passar 

daqui 

1/1 “Sei que aquilo não vai passar daqui, pronto foi 

operada a primeira vez, foi operada a segunda… 

(N.N.)” 

18.10.4.  Pouco tempo de 

vida 

1/1 “Acho que o tempo de vida dela será pouco 

(SN.)” 

18.11. Sintomas da doença 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção de alterações que ocorrerem no doente resultantes 

da doença) 

18.11.1.  Debilitado 1/1 “Ele ficou pior e acabou por fazer essa cirurgia, 

teve internado algum tempo e depois veio cá já 

assim, sem algália, urinava bem. Mas a partir 

daí ficou sempre mais debilitado (M.G.)” 

18.11.2.  Ficou sem falar 1/1 “Ele ficou à coisa de dois anos sem nos conhecer 

e sem falar (A.)” 

18.11.3.  Ficou sem os 

conhecer 

1/1 “Ele ficou à coisa de dois anos sem nos conhecer 

e sem falar (A.)” 

18.12. Tipo de tratamentos 

(Agrega as verbalizações sobre a forma como os cuidadores receberam a informação dos novos 

tratamentos e os conhecimentos que tem sobre os tratamentos que realizou e se encontra a realizar no 

presente) 

18.12.1. Forma de informação dos tratamentos 

18.12.1.1.  Carta 1/1 “Foi por carta que eu também não sabia (novo 

acompanhamento) (G.G.)” 

18.12.1.2.  Informaram que iam 

enviar uma médica 

1/1 “A enfermeira disse que iam enviar uma médica 

(M.)” 

18.12.2.  Confortar 1/1 “Paliativo não é. Lá está é a tal coisa, os 

confortar, deixar passar o resto dos dias sem 

grandes dores (J.M.)” 

18.12.3.  Curativo 2/2 “Deve ser o curativo porque o doutor têm lhe 

marcado os tratamentos, tanto que as metáteses 

que ele tem no fígado, quando ele faz tratamento 

diminuem bastante. Portanto penso que seja o 

curativo (M.G.)” 

18.12.4.  Foi operado 6/7 “Foi operada ao cancro da mama (M.A.)” 

18.12.5.  Procura de 

informação de como 

doença iria avançar 

 “Eu sempre tive noção disto, sempre me 

informei, dentro das minhas possibilidades 

sempre tentei estar informada de como isto iria 

avançar (S.)” 

18.12.6.  Medicação para se 

aguentar 

2/3 “Paliativo que é tomar os medicamentos que vão 

dando para passar o dia-a-dia da melhor 

maneira (M.F.)” 

18.12.7.  Não é curar 1/1 “Não é curar é estagnar pelo que vejo (S.)” 

18.12.8.  Não fez 

quimioterapia 

1/1 “Não foi preciso fazer quimioterapia não sei se 

devido à idade ou por o problema estar 

estabilizado (D.A.)” 
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18.12.9.  Não pode operar 5/6 “Não dava para ser operado porque ele podia 

não aguentar os cuidados intensivos (D.M.)” 

18.12.10.  Operação de 

urgência 

1/1 “Após a operação eu falei com o cirurgião e ele 

disse que correu tudo bem mas aquilo era uma 

zona sensível portanto só ao fim de cinco dias. 

Foi no quinto dia que ele fez uma septicémia em 

que lhe arrebentaram os pontos internos e foi 

operado de urgência (A.I.)” 

18.12.11.  Paliativo 12/15 “O paliativo que é basicamente dar-lhe o 

mínimo de condições de vida evitando que ele 

tenha dores muito fortes (S.)” 

18.12.12.  Não é paliativo 2/2 “Uma vez ouvi falar de paliativos e eu ai mas 

paliativos são aquelas pessoas mesmo no final e 

até fiquei um bocado, mas pensei que não 

porque os médicos não dizem isso é porque não 

será (D.A.)” 

18.12.13.  Quimioterapia 3/4 “Ela disse-me no outro dia que estava a fazer a 

quimioterapia mais forte que há, só há mais uma 

acima dessa (M.A.)” 

18.12.14.  Sem conhecimento 

do tipo de 

tratamento 

3/3 “Não sei qual é (tratamento), a médica não disse 

(G.)” 

18.12.15.  Sem informação que 

os tratamentos são 

paliativos 

1/2 “Nunca me disse «o teu pai vai fazer paliativos», 

nunca me disse isso. Se é paliativo, que eu já 

ouvi falar desses termos lá de várias pessoas, do 

meu pai nunca ouvi, nunca disseram (S.)” 

18.12.16.  Sem possibilidade 

de fazer tratamento 

1/2 “O tumor à coisa de meio ano que nos disseram, 

tiveram a estudar o caso para ver se era possível 

fazer quimioterapia, disseram que não pronto 

(A.)” 

18.12.17.  Ter dias sem dores 2/2 “Paliativo não é. Lá está é a tal coisa, os 

confortar, deixar passar o resto dos dias sem 

grandes dores (J.M.)” 

18.12.18. Representação de tratamento paliativo 

(Integra os enunciados que remetem para a forma como são percecionados os cuidados paliativos e quais 

os seus principais propósitos na ótica dos cuidadores familiares) 

18.12.18.1.  Assistir 1/1 “O paliativo é para assistir, para ver e pronto 

(M.)” 

18.12.18.2.  Atenuar o 

sofrimento 

3/3 “Agora está no paliativo. Sei que é para atenuar 

a dor para ela andar os dias dela, sabemos que 

ela tem a doença mas para não ter tanta dor 

(A.)” 

18.12.18.3.  Doentes morrem em 

internamento 

paliativo 

1/1 “O internamento em paliativo pode não ser o fim 

para todos, mas nós conhecemos pessoas que 

vão para lá e normalmente é uma semana, duas 

que lá estão… depois acabam por falecer lá 

(S.)” 

18.12.18.4.  Fim de vida 3/4 “Paliativo. Sei que são tratamentos em último 

grau (N.N.)” 
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18.12.18.5.  Internamento nos 

paliativos pode não 

ser o fim do doente 

1/1 “O internamento em paliativo pode não ser o fim 

para todos, mas nós conhecemos pessoas que 

vão para lá e normalmente é uma semana, duas 

que lá estão… depois acabam por falecer lá 

(S.)” 

18.12.18.6.  Maior amparo 1/1 “Está a fazer o paliativo. Condições de vida 

enquanto estiver, menos sofrimento possível e 

mais amparo (A.I.)” 

18.12.18.7.  Maior conforto 1/2 “Agora já é o paliativo… ele ainda está a 

começar… penso que vão ajudá-lo a estar 

melhor, pelo menos mais confortável um 

bocadinho que é o que interessa (M.T.)” 

18.12.18.8.  Melhor qualidade de 

acompanhamento 

1/1 “Melhor qualidade e melhor acompanhamento 

no resto (A.I.)” 

18.12.18.9.  Perceção de 

melhorias com 

acompanhamento 

em cuidados 

paliativos  

1/1 “Acho que foi bem cuidado em paliativos, foi 

quando foi para os paliativos que começou a 

melhorar (Z.)” 

18.12.18.10.  Para doentes 

acamados 

1/1 “Uma vez fui aos cuidados paliativos e 

disseram-me que os cuidados paliativos era só 

para quando eles estivessem acamados (S.)” 

18.12.18.11.  Qualidade de vida 3/3 “O paliativo, que é basicamente dar-lhe o 

mínimo de condições de vida evitando que ele 

tenha dores muito fortes (S.)” 

18.12.18.12.  Ou recuperam ou 

não 

1/1 “Eles são ajudados, ou recuperam ou não (Z.)” 

18.12.19.  Para estagnar o 

tumor 

1/2 “Não é curar é estagnar pelo que vejo (S.)” 

18.12.20.  Tratamento 

doloroso 

1/1 “Já sabia por ouvir de outros doentes que era 

um tratamento bastante doloroso (M.G.)” 

18.12.21.  Para melhorar 1/1 “Pensei que era para melhorar 

(acompanhamento em cuidados paliativos) (M.)” 

18.13. Tipo de doença oncológica 

(Agrega enunciados referentes à informação que os cuidadores nutrem sobre o tipo de doença oncológica 

dos familiares) 

18.13.1.  Cancro avançado 

estômago 

1/1 “Sei o que o doutor me disse que o cancro já 

estava avançado no estomago e outro no 

intestino (J.M.)” 

18.13.2.  Cancro fígado 1/1 “Sei que tem uma cirrose e um cancro no fígado 

(A.)” 

18.13.3.  Cancro duodeno 1/1 “Ela tem um cancro no duodeno e segundo os 

doutores já passou para os pulmões (SN.)” 

18.13.4.  Cancro intestinos 4/4 “O meu pai tem cancro nos intestinos e neste 

caso já está um bocadinho avançado (D.M.)” 

18.13.5.  Cancro mama que 

passou para coluna e 

ossos 

1/1 “Ela foi operada ao cancro da mama. Do cancro 

da mama passou para a coluna e para os ossos 

(M.A.)” 
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18.13.6.  Doença má no 

sangue 

1/2 “O que é que ele tem uma doença muito grave 

no sangue (M.F.)” 

18.13.7.  Espalhado no corpo 2/2 “Os médicos disseram que deste tumor era um 

mal que tinha no sangue e estava espalhado pelo 

corpo todo e que já não tinha cura (M.F.)” 

18.13.8.  Outro cancro no 

intestino 

1/1 “Sei o que o doutor me disse que o cancro já 

estava avançado no estômago e outro no 

intestino (J.M.)” 

18.13.9.  Recidivas do cancro 1/1 “O diagnóstico é que pronto. Aquilo tem muito 

que ver, são recidivas do cancro que teve à 10 

anos (AN.)” 

18.13.10.  Tumor maligno 1/1 “Sei que aquilo é um tumor maligno (N.N.)” 

18.13.11.  Tumor no reto 1/1 “Tem um tumor no reto, se eu percebi direito 

(A.I.)” 

18.13.12.  Tumor no pâncreas 1/1 “Depois fez a biopsia e ele disse, ligou para casa 

e disse que já não era dos serviços dele. Era no 

pâncreas, o tumor estava localizado no pâncreas 

e mandou para os colegas (C.S.)” 

18.13.13.  Tumor no pulmão a 

aumentar 

1/1 “O que eu sei é que o meu pai tem um tumor no 

pulmão, que diminuiu e está a começar a 

aumentar outras vez, que apareceu após a 

operação (A.I.)” 

19. Eixo temporal 
(Codifica todas as unidades de registo num eixo temporal no passado antes e durante a doença, no 

presente e futuro) 

19.1. Passado   

19.1.1.  Antes da doença  16/36  

19.1.2.  Durante a doença 18/147  

19.2. Presente  20/453  

19.3. Futuro 8/8  

20. Mudanças 
(Codifica os enunciados que remetem para as mudanças percecionadas pelos cuidadores familiares na 

sua vida, decorrentes após assumir as responsabilidade dos cuidados do familiar com doença oncológica 

em situação paliativa) 

20.1.Atividades de interesse 

(Agrega as unidades de registo referentes à perceção de mudanças na realização das atividades de 

ocupação de tempos livre e de interesse dos cuidadores) 

20.1.1. Condicionamento na realização de atividades 

(Integra verbalizações que reportam para a perceção de algumas restrições e alterações na continuação da 

realização das atividades de interesse, no entanto, mantém-nas de forma condicionada) 

20.1.1.1.  Fazem quando 

doente está melhor 

 

1/1 “Tem dias, quando está mesmo mal a gente não 

vai deixá-la para ir para as nossas atividades é 

normal que não. Quando vemos que ela está 

melhor e vemos que ela pode ficar ali aquela 

hora sozinha nós vamos (A.)” 

20.1.1.2.  Diminuição idas a 

mugadouro 

2/2 “Eu raramente vou a Mogadouro como antes. 

Gostava que ela fosse comigo (SN.)” 
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20.1.1.3.  Continuam a ir para 

a aldeia 

1/1 “Vamos à aldeia enquanto pudermos ele vai, que 

ele também gosta de estar lá (M.T.)” 

20.1.1.4.  Não deixou de fazer 

tudo 

1/1 “Não deixei de fazer tudo, a verdade seja dita, 

por exemplo o meu marido tem amigos que de 

vez em quando ainda nos encontramos (AN.)” 

20.1.1.5.  Vontade e 

disponibilidade de 

sair a noite 

1/1 “Não mudou grande coisa é a disponibilidade e 

vontade de sair a noite (A.I.)” 

20.1.1.6.  Gere e faz 3/3 “Consigo gerir, uns dias melhor outros dias pior 

mas vou gerindo (AN.)” 

20.1.1.7.  Disponibilidade 

para estar com os 

amigos 

1/1 “A disponibilidade para estar com os amigos 

todos os fins de semana cortou um bocadinho 

mas também porque é como eu digo é para estar 

mais tranquila, porque a minha mãe fica com ele 

enquanto eu saiu à noite (A.I.)” 

20.1.1.8.  Evitar ir a certos 

sítios 

1/1 “Às vezes não se pode sair tanto. Às vezes evito 

de ir a certas coisas porque se estou com ela não 

vou, não é. (D.A.)” 

20.1.1.9.  Férias só se doente 

for 

1/1 “Férias só se ele for comigo. Fomos ainda este 

ano até Aveiro (S.)” 

20.1.1.10.  Leva o doente 1/1 “Ou então vou a Mogadouro ou assim e ela vai 

comigo (D.A.)” 

20.1.1.11.  Menor 

disponibilidade para 

a ginástica 

1/1 “Se calhar não estou tão disponível para o 

desporto ou ginástica, mas vou na mesma, se 

não for hoje vou amanhã. Faço na mesma 

(A.I.)” 

20.1.1.12.  Menos fins de 

semana fora 

1/1 “Prende-me um bocado mas há outras situações 

que me prendem. A nível de fins de semana não 

vou tantos como ia antigamente (A.I.)” 

20.1.1.13.  Tem dias 1/1 “Tem dias, quando está mesmo mal a gente não 

vai deixá-la para ir para as nossas atividades é 

normal que não. Quando vemos que ela está 

melhor e vemos que ela pode ficar ali aquela 

hora sozinha nós vamos (A.)” 

20.1.2. Abandono de atividades 

(Agrega os enunciados que reportam para a não realização definitiva de determinadas atividades de 

interesse) 

20.1.2.1.  Agricultura 5/11 “Tem de se estar aqui, não podes sair. Tanto que 

tenho terrenos, gosto muito do campo, adoro a 

agricultura e já desde finais da vindima que não 

faço nada (C.S.)” 

20.1.2.2.  Caminhada 1/1 “Impede-me é por exemplo, eu tenho o costume 

de ir à minha irmã e eu gostava muito de fazer 

uma caminhada até a minha irmã, até lá baixo, 

mas agora já não (M.G.)” 

20.1.2.3.  Criação de animais 2/2 “Foi a casa que foi toda a baixo, deixamos de ter 

animais que estávamos habituados, deixei de 

fazer a vida que tinha, mesmo no campo (M.G.)” 
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20.1.2.4.  Dar uma volta 1/1 “Sabe como é… não podemos ir, deixar a mulher 

sozinha, dar uma volta para baixo e para cima, 

não se pode pensar tem de se pensar no que se 

tem em casa (I.)” 

20.1.2.5.  Fazer o que mais 

gostava 

1/1 “Deixei de fazer o que gostava de fazer mais 

(SN.)” 

20.1.2.6.  Ir ao café 1/1 “Antigamente ia para o café ver o pessoal agora 

não vou para lá para estar ao pé dela (N.N.)” 

20.1.2.7.  Ir com os amigos 1/1 “Dantes ia com os amigos sei lá para aqui e 

para ali, ia para todo lado e agora não, não faço 

nada (G.G.)” 

20.1.2.8.  Não faz nada  1/1 “Agora todos os tempos livres é mais para ele, 

não se faz quase nada, nada do que fazíamos 

(M.T.)” 

20.1.2.9.  Não vou a lado 

nenhum 

 

 

4/7 “Para lhe dizer a verdade nem saiu de casa, não 

vou para lado nenhum. Às vezes se vou para 

algum lado o meu pai liga logo para eu la ir, 

então não vou para lado nenhum (D.M.)” 

20.1.2.10.  Trabalhar um 

bocadinho 

1/1 “Trabalhava um bocadinho, tinha de trabalhar 

mas agora que ela teve a doença, olhe tenho de 

estar aqui para o que for preciso (I.)” 

20.1.2.11.  Sem tempos livres 3/3 “Eu não tenho tempos livres (C.S.)” 

20.1.3.  Hobbie é o mestrado 

que liberta da rotina 

1/1 “Também estou a tirar o mestrado que me faz 

bem, pela questão de me libertar um bocadinho 

e ter algo mais para além das preocupações 

diárias… estou a tirar mestrado em ciências da 

cultura por isso é o meu hobbie (S.)” 

20.1.4.  Tempo é para o 

doente 

3/3 “Agora todos os meus tempos livres é mais para 

ele, não se faz quase nada, nada do que fazíamos 

(M.T.)” 

20.2. Cuidar impede de 

cuidar de si e outros 

4/4 “Cuidar dele, se eu estou a cuidar dele não 

posso cuidar de outras pessoas (M.F.)” 

20.3.Familiares 

(Codifica os enunciados que reportam para a perceção de mudança na relação com os outros familiares) 

20.3.1. Com o cônjuge 

20.3.1.1.  Cônjuge não sai ao 

domingo 

1/1 “O meu marido por exemplo gosta de sair aos 

domingos e agora coitado muitas vezes está ali 

de castigo (G.)” 

20.3.1.2.  Descarrego no meu 

marido 

½ “Descarrego no meu marido porque é a pessoa 

que está ali todos os dias… tento às vezes fazer 

os possíveis e os impossíveis para não disparar, 

mas… (C.S.)” 

20.3.1.3.  Discussões 3/3 “Digo-lhe já, tenho um pouco de zangas com o 

meu marido a respeito disso. Porque os dele já 

não estão cá e não precisaram de muita ajuda. E 

eu agora tenho de ajudar os meus (G.)” 

20.3.1.4.  Perda de vida de 

casal 

½ “Entre mim e o meu marido parece que nada 

funciona bem, não tenho uma vida de casal 

(C.S.)” 
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20.3.2.  Filho do doente vai 

casar por doença do 

pai 

1/1 “Esperemos que ele passe mais, então o 

casamento do filho penso que seja a grande 

etapa agora, porque o meu irmão vai casar mais 

por o meu pai estar assim. É aquele medo, até 

podemos não estar nós, mas sabemos que há um 

diagnóstico é diferente (S.)” 

20.3.3. Filhos 

20.3.3.1.  Filhos do doente 

ficaram desiludidos 

1/1 “Os meus filhos ficaram muito desiludidos (M.)” 

20.3.3.2.  Filhos do doente 

tristes 

1/1 “Os filhos mudaram à conta de ver assim o pai. 

Mudaram porque entram pela casa vêm-no triste 

e às vezes voltam tristes (M.F.)” 

20.3.4.  Visitas à neta  1/1 “Eu tenho uma neta com 15 anos… quando ela 

estava boa nos íamos lá e agora já para aí à 

quase dois meses que não vamos, vem cá eles 

(M.)” 

20.3.5.  Mais presentes 2/2 “Estamos mais unidos todos, o meu irmão está 

mais presente, os meus sobrinhos estão mais 

presentes, acho que a família está mais unida 

(A.I.)” 

20.3.6.  Mais unidos 4/4 “A família tem estado mais unida, mais amigas, 

prontas a ajudarem acho que sim (M.T.)” 

20.3.7. Menor disponibilidade para dar aos outros 

20.3.7.1.  Deixar de dar 

atenção a uns para 

dar a outros 

1/1 “Mudou um bocadinho porque tenho de deixar 

de dar atenção a uns para dar a outros (G.)” 

20.3.7.2.  Estava mais com os 

netos 

1/1 “Olhe ajudava mais os netos e agora não posso. 

Ia busca-los à escola, estava mais tempo com 

eles. Agora não posso, agora estou mais para 

ele (M.T.)” 

20.3.7.3.  Não dedica tanto 

tempo ao filho 

5/7 “Eu falo pelos meus filhos, se tiver com os meus 

filhos e o meu pai ligar eu largo os meus filhos e 

vou para o meu pai (D.M.)” 

20.3.7.4.  Neto nota menos 

atenção 

1/1 “Agora o miúdo nota um bocadinho, ele sempre 

teve muita atenção e notou-se um bocadinho 

(S.)” 

20.3.7.5.  Ter de se dividir 1/3 “O que eu sinto com isto tudo é que eu tenho de 

me dividir, tenho de arranjar tempo para tudo. É 

só mesmo uma questão de tempo, em que tenho 

de me dividir… e consigo tudo. Tudo se faz, tudo 

se faz (S.)” 

20.3.8.  Não sei para onde 

me virar 

1/1 “Tenho um filho da GNR e também tenho um 

filho que precisa então é difícil porque o avô 

também precisa, nem sei para onde me virar 

(D.M.)” 

20.3.9.  Não sei explicar 1/1 “Mudar mudou, mas nem sei explicar. A doença 

dela foi o que fez mudar tudo (SN.)” 

20.3.10.  Neto chorava nas 

aulas 

1/1 “Agora o miúdo nota um bocadinho, ele sempre 

teve muita atenção e notou-se um bocadinho. 
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Fui chamada à escola que ela passava o tempo a 

chorar na sala, isso foi difícil de lidar (S.)” 

20.4. Focar só no doente 2/2 “Enquanto que antes passavam dias, agora 

tenho de me focar só nela (J.M.)” 

20.5. Gestão do dinheiro 1/1 “A nível de vida também era ele que geria o 

dinheiro e tudo, a partir daí tive de ser eu a 

fazer as compras para casa, ele era o senhor da 

carteira agora passei a ser eu (M.G.)” 

20.6.Laborais 

20.6.1.  Deixei de trabalhar 3/5 “Mudou que deixei de trabalhar (D.M.)” 

20.6.2.  Diminuição da 

concentração 

2/5 “A concentração no trabalho alterou por causa 

das noites e por causa do cansaço (A.I.)” 

20.6.3.  Menos vencimento 

final do mês 

1/1 “Tive de meter atestados… e isso implica menos 

vencimento ao fim do mês (S.)” 

20.6.4.  Olhares 

desfavoráveis da 

chefia 

1/1 “Tive de meter atestados… e isso implica menos 

vencimento ao fim do mês, implica olhares 

desfavoráveis em termos de chefia (S.)” 

20.6.5.  Meter atestados 1/1 “Tive de meter atestado médicos pelo pai depois 

já não dava para meter mais pelo pai, questões 

de legislação, já tive de meter por mim (S.)” 

20.7.Lidar com as mudanças 

(Codifica os enunciados que remetem para a forma que os cuidadores percecionam as mudanças na sua 

vida ou como estes lidam com as mesmas) 

20.7.1.  Aceito 5/6 “As mudanças são bem aceites, mesmo a nível 

familiar com o meu marido… ele compreende 

(A.)” 

20.7.2.  Adaptar ao que 

aparece 

4/4 “Foi uma mudança brusca na vida, a gente vai 

se habituando a viver com tudo (SN.)” 

20.7.3.  Complicado 3/4  “Tudo isto tem sido um bocado complicado 

porque eu não me sinto bem sempre só em casa 

(M.G.)” 

20.7.4.  É tudo normal 1/1 “Lido bem, já tenho estado por exemplo a lavar 

a loiça e ela tem de se mover e eu tenho de parar 

e ajudar, é tudo normal (M.)” 

20.7.5.  Frustração  1/3 “Fiquei um bocado frustrado por causa de 

vender o carro (M.)” 

20.7.6.  Gerir da melhor 

maneira 

2/2 “Lido o melhor que posso, eu sei que não posso 

fazer nada (G.)” 

20.7.7.  Lido bem 6/8 “Lido bem, não sinto muitas mudanças (C.S.)” 

20.7.8.  Lido mal 3/3 “Mal… de vez em quando caí-me tudo por ter 

noção do que ele tem (S.)” 

20.7.9.  Não martirizo por 

não poder fazer 

outras coisas  

1/1 “É normal que há momentos em que digo assim 

bem hoje até precisava de fazer isto, mas não me 

martirizo por causa disso (S.)” 

20.7.10.  Não me sinto bem 

sempre em casa 

1/1 “Tudo isto tem sido um bocado complicado 

porque eu não me sinto bem sempre só em casa 

(M.G.)” 
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20.7.11.  Ter de aceitar 7/12 “Que remédio tenho de lidar com ela, de aceitá-

la e suportá-la (J.M.)” 

20.7.12.  Ter de aguentar a 

vida 

1/1 “O que ei de fazer, tenho de aguentar a vida (I.)” 

20.7.13.  Ter de suportar as 

mudanças 

1/1 “Que remédio tenho de lidar com ela, de aceitá-

la e suportá-la (J.M.)” 

20.7.14.  Um dia atrás do 

outro 

1/1 “Um dia atrás do outro (S.)” 

20.8. Maior vigilância da 

sua saúde 

1/2 “Eu noto em mim quando vou ao médico agora e 

me dizem que tenho alguma coisa eu fico logo 

aflita… agora fico mais preocupada, mais 

alerta… depois nestas coisas ficamos mais 

receosos, tenho medo de ter … (A.)” 

20.9. Mais querida na 

aldeia 

1/1 “Fiquei até mais querida na aldeia (M.A.)” 

20.10. No doente 

(Codifica os enunciados que reportam para a perceção de mudanças no doente resultantes do diagnóstico 

de doença oncológica em situação paliativa) 

20.10.1. Alterações emocionais 

(Integra verbalizações que indicam o tipo de mudanças emocionais no doentes oncológicos em situação 

paliativa percecionadas pelos cuidadores após o diagnóstico de doença avançada) 

20.10.1.1.  Doente chateado 1/1 “Está muito chateado, às vezes as filhas ligam-

lhe e ele responde «tenho filhas que parece que 

estão no estrangeiro» (M.G.)” 

20.10.1.2.  Doente mais 

agressivo 

2/2 “Ele ficou mais agressivo, parece que os outros 

é que foram culpados do que lhe aconteceu a ele 

(M.G.)” 

20.10.1.3.  Doente mais calado 1/1 “O meu pai está um bocadinho mais calado 

(G.)” 

20.10.1.4.  Doente nervoso 1/2 “Desculpe o termo, ele até já me chegou a 

mandar à merda. Está mais nervoso (G.)” 

20.10.1.5.  Doente rabugento 1/1 “O meu pai está muito, muito… Ele não é aquilo 

que estão a ver ele está muito rabugento, muito 

ruim (G.)” 

20.10.1.6.  Doente revoltado 3/4 “Ele já esteve mais revoltado do que está agora 

(C.S.)” 

20.10.1.7.  Doente triste 2/2 “Houve uma altura em que ela estava muito 

sisuda, muito fechada (D.A.)” 

20.10.2. Alterações funcionais 

(Integra enunciados que remetem para a perceção de mudanças na execução de atividades do dia a dia 

nos doentes oncológicos em situação paliativa) 

20.10.2.1.  Fazia tudo 1/1 “Ele era uma pessoa que ainda daqui a dois 

anos o meu pai fazia tudo, ainda fazia, agora 

deixou de fazer (G.)” 

20.10.2.2.  Não anda de um 

lado para o outro 

1/1 “Ele gostava de andar de um lado para o outro e 

já não vai (M.F.)” 

20.10.2.3.  Não consegue 

comer 

2/2 “É fazer a ver se come, porque ela muitas vezes 

não quer comer. Ela teima e não come (M.)” 
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20.10.2.4.  Não sair da cama 1/1 “Ele não saía da cama, eu ia trabalhar e era 

sempre aquele aperto (S.)” 

20.10.2.5.  Não se mexer 1/1 “Depois esteve pior por causa da doença, não se 

mexia e assim, mas graças a Deus já está melhor 

(D.A.)” 

20.10.3.  Familiar mudou 

desde que soube o 

que tinha 

1/1 “Desde que ele fez o exame e soube o que tinha o 

meu pai mudou muito. O meu pai está diferente, 

mudou para mim e para a minha mãe (G.)” 

20.10.4.  Melhorias ao longo 

do processo de 

morrer 

1/2  “Depois esteve pior por causa da doença, não se 

mexia e assim, mas graças a Deus já está melhor 

(D.A.)” 

20.10.5.  Doente não os 

reconheceu 

1/1 “Dia 23 de dezembro delirou durante a noite, 

estava completamente… já não sabia quem 

éramos (S.)” 

20.10.6.  Perda de peso 1/1 “Durante estes dois primeiros meses ela comia 

relativamente pouquinho, então ela pesava 85kg 

e agora pesa 68 kg (M.)” 

20.10.7.  Fraquinho 1/1 “Desde que apareceu a doença não mudou nada. 

Agora é que ele sente-se mais fraquinho (M.F.)” 

20.11. No eu 

(Codifica enunciados que reportam para a perceção de alterações na sua personalidade e forma de ser e 

na forma como avalia as relações interpessoais e as pessoas) 

20.11.1.  Maior importância 

ao que as pessoas 

fazem 

1/1 “Agora dou mais importância a coisas que não 

dava, às pessoas, a pequenas coisas que as 

pessoas fazem, às pessoas mesmo em si dou mais 

importância (Z.)” 

20.11.2.  Maior atenção ao 

que as pessoas 

dizem 

1/1 “As pessoas passaram a magoar-me mais, 

porque eu antes não fazia tanta atenção ao que 

me diziam. Agora dou outro significado (S.)” 

20.11.3.  Maior seleção das 

pessoas 

1/1 “Não sei, comecei a tornar-me um bocado… 

comecei a selecionar as pessoas, porque sou 

uma pessoa que se dá bem com toda gente e dou, 

mas comecei a selecionar as pessoas 

importantes mesmo daquelas que são só 

conhecidas (S.)” 

20.11.4.  No feitio 1/1 “O que eu digo é que acho que não sou o que 

era, assim em feitio, em falar, tornei-me mais, 

não sei… (D.M.)” 

20.11.5.  Ponderação nas 

discussões 

1/1 “Não é bem mais calma não sei bem a palavra. 

Estou de bem com a vida. Eu às vezes era 

diferente, revoltava-me por tudo e por nada, 

agora não fico mais calminha. Às vezes o meu 

marido há aqueles problemas no casal e eu 

agora calo-me e antes não (M.A.)” 

20.11.6.  Sensação de perdida 1/1 “Sinto-me… sei lá, acho que tenho alturas que 

não sei se ando com os pés bem na terra, não 

sei, tem alturas que me sinto perdida, não sei 

onde ando. É algo estranho e negativo que 

comecei a sentir (G.G.)” 
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20.11.7.  Uma pessoa melhor 1/1 “Acho que fiquei uma pessoa melhor, mais 

calma, menos agressiva, mais calma (M.A.)” 

20.12.  Perceção que 

cuidadores tem de 

ter vocação e 

vontade 

1/1 “Deixou-me que as pessoa em geral que cuidam, 

enfermeiros, médicos e isso, tem de ter uma 

vocação e uma força de vontade para lidar com 

determinados problemas, como eu também 

(M.G.)” 

20.13.  Perda de liberdade 8/11 “Mudou tudo não tenho tanta liberdade tenho de 

estar em casa ao pé dele (M.T.)” 

20.14. Relação com familiar doente 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção de mudanças na relação com o familiar doente 

após assumir a responsabilidade dos cuidados ou com o diagnóstico de doença oncológica em situação 

paliativa) 

20.14.1.  Confia no que 

cuidador diz 

1/1 “A minha mãe ligou-me e eu já la tinha estado, 

que ele não queria tomar a medicação. Ao final 

do dia eu explico-lhe e ele obedece-me. Se 

calhar dá mais importância aquilo que eu lhe 

digo, confia, se calhar é mais essa confiança 

(S.)” 

20.14.2.  Ouve o cuidador 1/1 “Mudou o quê, o que é que mudou. Ele ouve-me 

muito, ele acha que a filha sabe tudo (S.)” 

20.14.3.  Inversão de papéis 1/2 “É como se fosse eu a mãe dele, inverteram-se 

os papéis… neste momento os papéis 

inverteram-se e sou eu que cuida dele (S.)” 

20.14.4.  Mais distante por 

doente rodar entre 

filhos 

1/1 “Sabe está mais distante porque não está tanto 

comigo, só de três em três meses (PD9)” 

20.14.5.  Maior proximidade  15/19 “Sinto-me mais próxima porque acho que ele 

precisa mais de mim e agora tenho de estar mais 

próxima (M.T.)” 

20.14.6. Motivos de perceção de maior proximidade 

20.14.6.1.  Andar sempre  a 

socorrer 

1/1 “Estou mais próxima, tenho de estar, qualquer 

coisa é G. vem cá. Não há dia nenhum que eu 

não tenha de andar sempre, sempre. Tenho de 

socorrer (G.)” 

20.14.6.2.  Dependência 1/2 “Completamente próxima, ele não consegue 

estar sem mim e eu sem ele… eu acho que há 

uma dependência (S.)” 

20.14.6.3.  Doente desabafa 

mais  

1/1 “Ele desabafa muito mais e fala mais, tem mais 

proximidade (A.I.)” 

20.14.6.4.  Doente está mais 

tempo em casa 

1/1 “Está muito mais próxima, porque pronto ele 

está mais tempo em casa e passamos aqui os 

dias só os dois (Z.)” 

20.14.6.5.  Doente precisa mais 

do cuidador 

2/2 “Sinto-me mais próxima, porque acho que ele 

precisa mais de mim agora e tenho de estar mais 

próxima (M.T.)” 

20.14.6.6.  Liga duas vezes por 

semana 

1/1 “Mais próximos, duas vezes por semana ligo-

lhe. Sinto-me mais perto (N.N.)” 
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20.14.6.7.  Mais atenção 1/1 “Mais atenção apesar de já termos. Mais 

atenção, mais dedicação, mais a necessidade de 

estarmos com ele (S.)” 

20.14.6.8.  Mais dedicação 1/1 “Mais atenção apesar de já termos. Mais 

atenção, mais dedicação, mais a necessidade de 

estarmos com ele (S.)” 

20.14.6.9.  Outras coisas 

tornam-se mais 

insignificantes 

1/1 “Estamos mais próximos, é normal porque nos 

acabamos por parar um bocadinho em relação a 

outras coisas que se tornam mais insignificantes 

(S.)” 

20.14.6.10.  Estar presente nos 

últimos dias do 

doente 

1/1 “Sei que são os últimos dias do meu pai e então 

tenho de estar mais próxima (S.)” 

20.14.6.11.  Queria que falasse e 

confiasse mais  

1/1 “Eu sinto-me bem mas queria ainda mais 

proximidade, que ela sentisse mais confiança, se 

libertasse e abrisse mais comigo. E ela não, faz 

o contrário (G.G.)” 

20.14.6.12.  Estar sempre 

presente 

1/1 “Eu estou sempre ao pé da minha mãe que eu 

não saiu de casa (C.S.)” 

20.14.6.13.  Sinto ser essencial 1/1 “Mesmo quando ele estava mal, a minha mãe 

não lhe conseguia dar de comer, era eu. Então 

eu sentia que sou essencial para o meu pai e que 

não posso falhar (S.)” 

20.14.6.14.  Necessidade de falar 

com doente 

1/1 “Antes eu podia estar um dia, uma semana, 

sabia que ele morava ali perto de mim, não tinha 

aquela coisa de telefonar e ir vê-lo… Agora não, 

agora é diferente, tenho aquela coisa que posso 

não o ver mas tenho de falar com ele (D.M.)” 

20.14.6.15.  Tenta-se estar 

presente 

1/1 “Sinto-me claro que mais próxima, uma pessoa 

tentar ficar ali ao pé dela, quando ela estava 

melhor (A.)” 

20.14.6.16.  Ir ao fim de semana 

à aldeia 

1/1 “Ao fim de semana vou sempre à aldeia (N.N.)” 

20.14.7.  Não dorme com 

doente  

1/1 “Não durmo com ela na mesma cama porque 

tenho o péssimo defeito de fumar e não quero ir 

para ao pé dela por causa disso. Mas foi ela até 

que puxou isso (SN.)” 

20.14.8.  Não falava para 

doente 

1/1 “Mudou muito porque eu não falava quase para 

ela e hoje… (M.A.)” 

20.14.9.  O carinho é 

diferente 

1/1 “Estamos igual mas claro que o carinho é 

diferente (J.M.)” 

20.14.10.  Sem relações 

sexuais 

5/5 “Mudou sim senhor, olha ela não lhe apetece ter 

relações e a mim de vez em quando ainda me 

apetecia (SN.)” 

20.15. Rotina 

(Codifica as verbalizações que remetem para alterações na rotina do dia a dia do cuidador decorrentes de 

cuidar do familiar com doença oncológica em situação paliativa) 
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20.15.1.  A maneira de viver  1/1 “Mudou tudo, a maneira de viver, tudo. Agora é 

a caminho do hospital, a caminho do porto, 

deixar as crianças, é tudo diferente (M.T.)” 

20.15.2.  Andar de um lado 

para o outro 

1/1 “É mais andar de um lado para o outro (N.N.)” 

20.15.3.  Deixar de ir à 

própria habitação 

1/1 “Não vou para minha casa. Já deixei mesmo de 

ir, mesmo aos fins de semana que era quando ia. 

Deixei porque tenho aquela coisa da medicação 

(S.)” 

20.15.4.  Mudança brusca na 

vida 

1/1 “Foi uma mudança brusca na vida (SN.)” 

20.15.5.  Tarefas domésticas 1/1 “Não estava habituado a fazer algumas coisas 

mas agora desde que a mulher está doente tem 

de ser (SN.)” 

20.15.6.  Viver no dia a dia 2/2 “Como ei de lhe explicar, viver no dia a dia, 

tenho sempre o telemóvel ao pé de mim (D.M.)” 

20.16. Sem mudanças em algum domínio da vida 

(Codifica os enunciados que remetem para a perceção dos cuidadores em que pelo menos num aspeto 

das suas vidas não tenha ocorrido nenhuma mudança) 

20.16.1.  Mantem-se 

praticamente igual 

5/7 “Na minha vida praticamente não mudou, ela 

mantem-se praticamente igual (N.N.)” 

20.16.2.  Continua a fazer a 

sua vida 

1/1 “Claro que estou triste pelo meu pai não ter 

saúde e precisar destes cuidados todos mas não 

deixei de conviver com os meus amigos ou fazer 

a minha vida a pensar nisso (A.I.)” 

20.16.3.  Não impede cuidar 

de si e outros 

4/4 “Não, eu consigo fazer tudo (cuidar de si e 

outros) (A.)” 

20.16.3.1.  Cuida também de 

neta com deficiência 

1/1 “Eu cuido da minha netinha igual, ando a correr 

de um lado para o outro mas eu consigo claro 

(D.A.)” 

20.16.3.2.  Faz gestão dos dois 1/1 “Acho que consigo fazer a gestão dos dois 

(N.N.)” 

20.16.3.3.  Quando se quer há 

tempo para tudo 

1/1 “Não impede, a gente quando quer tem tempo 

para tudo (S.)” 

20.16.3.4.  Se for preciso ajuda 

outros 

1/1 “Em primeiro lugar está a minha mulher, mas se 

for preciso eu também posso ajudar, não é (I.)” 

20.16.4. Sem alterações somatoformes 

20.16.4.1.  Sem alteração de 

apetite 

7/7 “Como bem, graças a Deus (I.)” 

20.16.4.2.  Sem alterações 

gastrointestinais 

8/8 “Alterações gastrointestinais não (M.F.)” 

20.16.4.3.  Sem alterações no 

sono 

4/4 “Não, por incrível que pareça eu desde os 18 

anos que durmo muito mal (AN.)” 

20.16.4.4.  Sem alterações 

respiratórias e 

cardíacas 

11/11 “Alterações respiratórias, cardíacas, aperto no 

peito, não (M.)” 

20.16.4.5.  Sem dores de 

cabeça 

5/5 “Nunca na vida me doeu a cabeça (M.A.)” 
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20.16.4.6.  Sem perceção de 

cansaço 

6/6 “Também não fico cansada (M.G.)” 

 

20.16.4.7.  Sinto-me bem 1/1 “Eu sinto-me bem (SN.)” 

20.16.5.  Sem mudanças 

familiares 

10/14 “Não mudou porque se arranja sempre um 

tempinho para estar com eles (D.M.)” 

20.16.6.  Sem mudanças 

laborais  

12/13 “Não porque já estava em casa, porque se 

tivesse de trabalhar teria de meter atestados e 

assim (Z.)” 

20.16.7. Sem mudanças tempos livres 

20.16.7.1.  Faz na mesma 3/4 “Se não faço numa hora faço noutras (M.A.)” 

20.16.7.2.  No passado já não 

tinha 

 “Já não tinha tempos livre por isso não mudou 

(M.G.)” 

20.16.7.3.  Sem alterações no 

convívio com os 

amigos 

 “Claro que estou triste pelo meu pai não ter 

saúde e precisar destes cuidados todos mas não 

deixei de conviver com os meus amigos ou fazer 

a minha vida a pensar nisso (A.I.)” 

20.16.8.  Sem alteração de 

mudanças relação 

com doente  

5/6 “Não. Sempre foi uma boa relação entre mim e o 

meu pai, aliás, entre mim o meu pai e a minha 

mãe (AN.)” 

20.17. Somatoformes 

(Codifica enunciados que reportam para a manifestação de sintomas físicos que se relacionam com o 

estado emocional e psicológico do cuidador) 

20.17.1.  Alterações de 

apetite 

13/14 “Tomara eu ter apetite, agora estou como ela 

olha para a comida e chega o cheiro (M.G.)” 

20.17.2.  Alteração no sono 16/22 “Tenho os sonos muito mais leves. Geralmente 

não durmo porque tenho de ficar sempre 

vigilante. Quando me levanto fico sempre que 

ele me chame (A.I.)” 

20.17.3.  Alterações 

gastrointestinais 

8/9 “Desde que soube o meu sistema 

(gastrointestinal) alterou logo (G.G.)” 

20.17.4.  Alterações 

intestinais 

2/2 “Intestinos, tenho ido mais vezes porque 

costumava ser presa dos intestinos (C.S.)” 

20.17.5.  Alterações 

respiratórias e 

cardíacas 

2/2 “Só as vezes em locais fechados (D.M.)” 

20.17.6.  Cansaço 15/24 “Às vezes sinto-me muito cansada… muito, 

muito cansada (AN.)” 

20.17.7.  Caspa 1/1 “Eu sou como a minha mãe quando ando mesmo 

alterada noto logo caspa (A.)” 

20.17.8.  Descontrolo ácido 

úrico 

1/1 “Ácido úrico, que eu tenho problemas de ácido 

úrico. Estou toda descontrolada (S.)” 

20.17.9.  Dores cabeça 14/16 “Dores de cabeça sim, a cabeça está sempre a 

trabalhar… a pensar nele e na doença, o que 

acontece e o que vai acontecer (M.T.)” 

20.17.10.  Esgotado  1/1 “Foi aí que me orientaram que eu deveria ir 

saber deles (equipa de cuidados paliativos 

domiciliários), porque eu estava a ficar esgotada 

mesmo (S.)” 
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20.17.11.  Perda de peso 1/1 “Eu pesava 72 kg e agora peso 66kg desde que 

ela anda doente (M.)” 

20.17.12.  Sem forças 1/1 “Sim, sem forças (S.)” 

20.17.13.  Sinais físicos 

ansiedade 

2/3 “Porque eu sou muito nervosa e mexe comigo, 

com o intestino, estômago… fiquei nervosa eu já 

andava com aquelas dores esquisitas mais ainda 

ficou a doer mais (G.)” 

20.17.14.  Tensões altas 1/1 “Entretanto também fui a consultas e também 

começaram a ver que eu tinha as tensões muito 

altas, andava a acusar cansaço, porque já lá vão 

dois anos (A.I.)” 

20.18.  Valorização de 

quem se preocupa 

com doente 

1/1 “Valorizo outros aspetos, valorizo quem se 

preocupa com ele… porque quando gostam das 

pessoas que nós gostamos, isso para mim é ouro 

(S.)” 

20.19. Posição face a vida e a morte 

(Codifica enunciados que remetem para a perceção de mudanças na forma como percecionam a vida e a 

morte) 

20.19.1.  Cada dia vivido de 

maneira diferente 

1/1 “Vivemos de uma forma completamente 

diferente, cada dia é vivido de maneira diferente, 

cada etapa (S.)” 

20.19.2.  Medo da morte 1/1 “Tenho medo, muito medo. Eu antes não 

pensava nisso, eu vivia… há pessoas que dizem 

que não tem medo da morte, eu tenho (A.)” 

20.19.3.  Antes não pensava 

na morte 

1/1 “Tenho medo, muito meto. Eu antes não pensava 

nisso, eu vivia (A.)” 

20.19.4.  Viver por etapas 1/1 “Dá a perceção que vivemos por etapas. Era o 

natal, depois a comunhão do neto, agora o 

casamento do filho, passagem de ano (S.)” 

20.20.  Vizinhas mostram 

mais atenção 

1/1 “Até mesmo aqui as vizinhas mostram mais 

atenção, raro é os domingos que não venham 

aqui pessoas ver o meu marido (M.G.)” 

21. Problemas de saúde cuidadores 
(Codifica os enunciados que remetem para os problemas de saúde que os cuidadores nutrem e a perceção 

de necessidade de apoio médico e psicológico ao longo do processo de cuidar) 

21.1.Apoio médico e psicológico 

(Integra enunciados que reportam para a perceção ou não de necessidade de acompanhamento por algum 

médico ou psicólogo e a perceção da existência de algum tipo acompanhamento) 

21.1.1.  Acompanhamento 

por médico de 

família 

1/1 “Eu tenho andado até no médico do centro, a 

médica de família, ela até na semana passada 

me mandou fazer alguns exames (M.F.)” 

21.1.2.  Com 

acompanhamento 

psiquiatria 

1/1 “Até depois recorri à psiquiatria (Z.)” 

21.1.3.  Relação com 

psicólogo anterior 

negativa 

1/1 “Não tenho um bom relacionamento com o 

psicólogo porque quando tive o acidente fui 

acompanhada por psicólogo e depois tive de sair 

do psicólogo e ir para um psiquiatra (A.I.)” 
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21.1.4.  Outros familiares 

em 

acompanhamento 

psicológico 

1/2 “Em relação ao meu filho, para o meu filho o 

avô é tudo, desde sempre… eu tive de arranjar 

aconselhamento psicológico para ele (S.)” 

21.1.5.  Perceção de 

necessidade de 

apoio médico ou 

psicológico 

2/2 “Senti precisar mas não solicitei (S.)” 

21.1.6.  Perceção de 

necessidade de 

apoio 

1/1 “Sinto medo em a perder, quase todos os dias… 

por isso é que às vezes preciso de ajuda (choro) 

(G.G.)” 

21.1.7.  Sem perceção de 

necessidade de 

apoio médico 

9/9 “Não penso precisar e se precisar eu sou a 

primeira a ir (AN.)” 

21.1.8.  Sem perceção de 

necessidade de 

apoio psicológico  

1/1 “Já fui uma vez ao psicólogo, não foi por isto 

porque acho não precisar (M.A.)” 

21.2.Foro psiquiátrico 

(Integra verbalizações que indicam que os cuidadores tem alguma perturbação emocional ou que 

encontram a realizar tratamento psicofarmacológico) 

21.3. Depressão 3/3 “Tinha problemas de depressões então nos 

últimos tempos tenho andado pior (C.S.)” 

21.3.1.  Medicação 

psiquiátrica 

4/4 “Agora com os antidepressivos às vezes estão aí 

com graças a rirem-se e eu quase como se não 

fosse nada comigo (M.G.)” 

21.3.2.  Medicação sono 2/2 “Neste momento não noto mudanças no sono 

porque estou a ser medicada (Z.)” 

21.4.Outros tipos de doença 

(Agrega verbalizações referentes à existência de outros problemas de saúde nos cuidadores que não 

psiquiátricos ) 

21.4.1.  Acompanhamento 

por história familiar 

de cancro 

1/1 “O doutor já me mandou a mim e ao meu irmão 

fazer o exame, o outro já não vale apena porque 

já acusou a doença do meu pai… tenho de ser 

acompanhada o doutor já me avisou (G.)” 

21.4.2.  Coma 1/1 “Eu já tive um problema muito grande, já tive 

em coma, tenho paralisia facial, tive 

traumatismos craniado, é aceitar (A.I.)” 

21.4.3.  Doença crónica rara 1/1 “Eu também tenho uma doença crónica rara 

(Z.)” 

21.4.4.  Medicação para o 

coração 

1/1 “Tenho de tomar medicação para o coração, 

porque também tenho um problema (G.)” 

21.4.5.  Neurológicos 1/2 “Eu já tive um problema muito grande, já tive 

em coma, tenho paralisia facial, tive 

traumatismos craniado, é aceitar (A.I.)” 

21.4.6.  Problemas nas 

pernas 

1/1 “Tenho problemas nas pernas (G.)” 

21.4.7.  Problemas de coluna 1/1 “Eu também já tenho problemas que chegue e 

outra coisa eu também tenho problemas na 

coluna que nem posso ser operada (G.)” 
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22. Profissionais de saúde 
(Codifica os enunciados que remetem para a perceção dos cuidadores sobre o acompanhamento em 

cuidados paliativos, o tipo de apoio fornecido e a perceção das equipas de profissionais de saúde no geral 

com que tem lidado ao longo do processo de doença e de morrer) 

22.1.Equipa de cuidados paliativos 

(Integra unidades de registo sobre a perceção que os cuidadores tem sobre a equipa de cuidados 

paliativos e o apoio fornecido por esta) 

22.1.1.  Acompanhamento 

equipa por 

dificuldades de 

mobilização 

1/1 “Ele já lhe custava muito a andar e por não ter 

pé de andar para trás e adiante, pensei que fosse 

porque já viam que ele tinha poucas forças 

(M.F.)” 

22.1.2.  Expectativa de 

receber mais apoio 

quando precisar 

1/1 “No dia a dia não há necessidade ainda, mas um 

dia mais tarde se for preciso, gostaria de ter 

esse apoio (D.M.)” 

22.1.3.  Jejum como 

desvantagem do 

acompanhamento 

hospitalar 

1/1 “Quando íamos a macedo, havia sempre aquelas 

coisas de ter de ir, esperar. Depois coitadinha 

ela ia sempre em jejum (M.)” 

22.1.4. Perceção insatisfatória da equipa 

22.1.4.1.  Explicação de como 

dar a injeção ao 

doente na farmácia 

1/1 “Fui à farmácia e disseram «vou lhe dizer mais 

ao menos como deve fazer» (S.)” 

22.1.4.2.  Telefona a pedir 

ajuda e não atendem 

1/1 “Há alguns momentos que a gente telefona, 

telefona a pedir ajuda e pronto. Eles também 

tem as suas vidas, e não dá, mas no geral tenho 

conseguido todo o apoio (A.)” 

22.1.5. Perceção satisfatória da equipa 

22.1.5.1.  Acompanhamento 

da equipa foi um 

alívio 

2/2 “Tirou-me uma carga muito grande (M.G.)” 

22.1.5.2.  Aconselho equipa 1/1 “Eu digo diariamente isto na secção, que 

nenhum de vocês precise, mas se precisarem, 

esta equipa é fantástica (S.)” 

22.1.5.3.  Equipa aparece 

consoante as 

necessidades  

2/2 “Não, eles no inicio vinham vários dias por 

semana, mas agora acho que não é necessário, 

porque ele também já aprendeu a fazer o penso 

sozinho (Z.)” 

22.1.5.4.  Boa relação 16/16 “A minha relação com a equipa é ótima, tanto 

com o doutor como com a doutora, são 

espetaculares (M.G.)” 

22.1.5.5.  Doutora é 

maravilhosa 

2/3 “Então a doutora é excecional… a maneira dela 

falar não tem nada a ver com o outro médico 

(AN.) ” 

22.1.5.6.  Equipa apoia 11/16 “Sempre tive o apoio deles. Sempre me 

apoiaram em tudo o que falei e precisei (G.G.)” 

22.1.5.7.  Esclarece dúvidas 2/2 “Naquilo que eu preciso e nas dúvidas que uma 

pessoa tem eles ajudam e tiram claro (D.M.)” 
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22.1.5.8.  Fundamental pela 

localização ser 

desviada de tudo 

1/1 “Aqui no interior nós estamos longe de tudo, é 

fundamental (S.)” 

22.1.5.9.  Gosto da equipa  4/4 “É uma relação muito boa, gosto da equipa 

(M.F.)” 

22.1.5.10.  Ligo e vêm logo 3/3 “Se for preciso de alguma coisa eu ligo e eles 

vêm logo (Z.)” 

22.1.5.11.  Não podem fazer 

mais  

2/2 “Penso que a equipa faz os possíveis dentro 

daquilo que podem fazer (G.G.)” 

22.1.5.12.  Possibilitou não ter 

de pedir para ir ao 

centro fazer 

curativos 

1/1 “Não tenho de incomodar a minha filha ou um 

irmão, para fazer os curativos ao centro de 

saúde (M.G.)” 

22.1.5.13.  Nunca foi negado 

nada 

1/1 “Sinto que sempre que necessário, sempre que 

eu preciso de alguma coisa nunca me foi negado 

nada (S.)” 

22.1.5.14.  Solicitação de 

internamento para 

descanso do 

cuidador 

1/1 “Houve um internamento… que para além da 

doutora achar que ele precisava foi também por 

estar preocupado comigo… já estava a acusar o 

cansaço (A.I.)” 

22.1.5.15.  Todos atenciosos 2/2 “Todos muito atenciosos, pronto às vezes eu 

intrometo-me se calhar um pouco (A.I.)” 

22.1.6.  Sempre procurou 

informação 

1/1 “Eu sempre tive noção disto, sempre me 

informei, dentro das minhas possibilidades 

sempre tentei estar informada de como isto iria 

avançar (S.)” 

22.2.Equipas de profissionais de saúde em geral 

(Agrega todas as referências que reportam para a forma como os cuidadores percecionam as equipas de 

profissionais de saúde no geral) 

22.2.1.  Perceção que se 

intromete um pouco 

1/1 “Às vezes eu intrometo-me se calhar um pouco 

(A.I.)” 

22.2.2.  Confiança nos 

médicos 

1/1 “Os conhecimentos científicos deixo para os 

médicos, confio neles (A.I.)” 

22.2.3.  Dizem o que 

realmente se passa 

1/1 “Eu acho que eles me dizem o que realmente se 

está a passar (N.N.)” 

22.2.4.  Equipas 

profissionais boas 

2/2 “O acompanhamento tem sido bom, tenho me 

dado com equipas profissionais boas (A.)” 

22.2.5.  Filha é que contacta 

com profissionais de 

saúde 

1/1 “Quando ele ia fazer tratamentos quem entrava 

com ele era a minha filha. Quem está mais 

atento às doenças dele é mais a minha filha que 

entra com ele e está lá para dentro. É ela que 

houve as coisas todas (M.F.)” 

22.2.6.  Gosto de estar bem 

informado 

1/1 “Eu gosto de estar bem informada, porque eu sei 

que o meu pai… ninguém de nós pode dizer que 

ele tem um mês, dois ou três (A.I.)” 

22.2.7.  Médicos dizem que 

doente está bem 

1/1 “Os médicos dizem que ela está bem (D.A.)” 
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22.2.8.  Não compreensão 

da informação que 

médicos partilham 

1/1 “Às vezes os médicos estão a falar comigo e eu 

não sei o que é que eles estão a dizer (M.F.)” 

22.2.9.  Médicos prestáveis 1/1 “Os médicos não tenho razão de queixa, muito 

prestáveis (G.)” 

22.2.10.  Desconhece a 

gravidade do tumor 

1/1 “Ela foi operada aos intestinos não sei se o 

tumor é áspero ou se não é, se é mau, se não é. 

Mas de resto não sei o que se passa, eles não 

dizem (I.)” 

22.2.11.  São espetaculares 2/2 “A minha relação com a equipa é ótima, tanto o 

doutor como a doutora são espetaculares 

(J.M.)” 

22.3.Outras equipas de profissionais de saúde 

(Codifica enunciados que descrevem como os cuidadores percecionam os profissionais de saúde que 

acompanham o doente mas não integram a equipa de cuidados paliativos e o apoio fornecido por estes) 

22.3.1.  Apoio ineficaz por 

telefone 

1/1 “Ela diz liguem-me… uma vez deu-me um 

medicamento por telefone, o nome, cheguei à 

farmácia disseram que não existia (S.)” 

22.3.2.  Postura profissional 

excelente da médica  

1/1 “A médica dele é um bocado, não é sisuda nada 

disso, muito reta… aquela postura profissional 

excelente (S.)” 

22.3.3.  Médica muito reta 1/1 “A médica dele é um bocado, não é sisuda nada 

disso, muito reta… aquela postura profissional 

excelente (S.)” 

22.3.4.  Posição que 

médicos deviam 

informar da 

existência dos 

cuidados paliativos 

1/1 “Acho que os próprios médicos deviam ser 

preparados para estas situações, porque a 

preocupação deles devia ser arranjar apoio de 

paliativos correto e mostrar-me o apoio do 

centro de saúde (S.)” 

22.3.5.  Orientaram para 

cuidados paliativos 

1/1 “Ainda não conhecia os cuidados paliativos na 

altura e foi aí que me orientaram que eu deveria 

ir saber deles (S.)” 

22.3.6.  Palavra cancro 

magoa 

1/1 “Foi uma coisa que o pneumologista me disse 

para quando dissesse não lhe dizer que tem 

cancro dizer que ele tem um tumor, que não é 

tão forte… Cancro magoa-me porque o pai dele 

morreu de cancro (PD3)” 

22.3.7.  Pedido de 

sinceridade na 

partilha de 

informações clinicas 

1/1 “Quando veio à consulta de anestesia, ela 

pensava que ele não sabia o problema que tinha. 

Eu disse que ele sabia e que gostaria que ela 

fosse o mais sincera possível com ele (D.M.)” 

23. Ser Cuidador 
(Codifica os enunciados que remetem para o significado que os participantes atribuem ao cuidar, o que 

isto representa para os mesmos, quais as tarefas inerentes aos cuidados, o motivo pelo qual assumiram os 

cuidados do familiar e como é que estes são vivenciados emocionalmente) 

23.1. Serenidade face 

melhorias do doente 

1/1 “Como sentimos que ela está melhor a gente 

também está mais calma, mais otimista com a 

vida (D.A.)” 
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23.2. Coisas que não 

caem bem como 

doente não se 

agasalhar 

1/1 “A gente tem muitas vezes coisas que não caem 

bem, por exemplo ela não se agasalha... Digo 

que pode apanhar uma pneumonia e depois é 

disso que ela vai (D.A.)” 

23.3.Como é vivida a tarefa 

23.3.1.  Acompanho ao fim 

de semana 

1/1 “É assim, eu acompanhar, acompanhar é ao fim 

de semana (AN.)” 

23.3.2.  Acompanho desse 

sempre 

13/13 “Acompanho desde sempre e para mim tudo isto 

é um processo muito doloroso que custa, custa 

muito (G.G.)” 

23.3.3. Apoio nos cuidados 

(Codifica os enunciados que reportam para o tipo de apoio percebido pelos cuidadores familiares quer 

pela disponibilização de apoio dos profissionais de saúde e seus familiares quer pela perceção de 

necessidade de maior apoio) 

23.3.3.1. Apoio profissionais de saúde 

23.3.3.1.1.  Gostava de ter mais 

apoio 

2/2 “Eu gostar, gostava… olhe que não fosse mais 

nada trouxesse os iogurtes para ele beber e se ir 

alimentando. De resto lá me vou sujeitando 

conforme o que eu tenho (M.F.)” 

23.3.3.1.2.  Não preciso de mais 

apoio 

1/1 “Assim da equipa de profissionais acho que não 

preciso de mais apoio (G.G.)” 

23.3.3.1.3.  Solicitação de apoio 

por não saber o que 

fazer 

1/1 “Ele não comia e o pouco que comia vomitava. 

Eu estava a ver que ele estava a ficar muito 

magrinho então aí pedimos ajuda médica por 

não sabermos como ajudar nisso (M.T.)” 

23.3.3.2.  Colega informou 

sobre a existência da 

equipa de cuidados 

paliativos 

domiciliários 

1/1 “Tenho uma colega que infelizmente também já 

passou por isso, nunca chegou a recorrer aos 

cuidados paliativos mas tinha ouvido falar (S.)” 

23.3.3.3.  Cuidar por si e pelos 

irmãos 

1/1 “Tenho de fazer agora, por mim e pelos meus 

irmãos (G.)” 

23.3.3.4.  Doente autónomo 

não dá trabalho 

1/1 “Também ainda não chegou ao ponto de dar 

assim muito trabalho, ainda anda pelo pé dele, 

toma banho, ajuda e assim… não sei o que será 

para a frente mas até agora não (M.T.)” 

23.3.3.5.  Entregou papeis 

para a equipa de 

cuidados paliativos 

domiciliários e foi 

contactada  

1/1 “Entreguei os papeis a uma enfermeira… e ela 

mexeu logo com os papeis (S.)” 

23.3.3.6.  Sem necessidade de 

apoio 

1/1 “Não sei o que será para a frente mas até agora 

não (M.T.)” 

23.3.3.7. Necessidade de apoio 

(Integra as verbalizações que remetem para o tipo de apoio que percecionam necessitar na oferta dos 

cuidados ao familiar doentes oncológicos em situação paliativa) 

23.3.3.7.1.  Apoio económico 

para cuidar 

2/3 “Gostava de ser ajudada, que me dessem 

qualquer coisita para ficar lá a tomar conta 
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deles. Assim não posso que estou a pagar uma 

casa neste momento (G.)” 

23.3.3.7.2.  Após quimioterapia 

do doente 

1/1 “Nesses dias, após a quimioterapia acho que ela 

precisava coitadita, dois ou três dias ela fica 

bastante mal (M.A.)” 

23.3.3.7.3.  Doente precisa de 

alguém permanente 

1/1 “Precisam mais de apoio que eu estivesse ali 

permanente, só que é como eu lhe digo o 

dinheiro que eles tem é pouquinho (G.)” 

23.3.3.7.4.  Em casa 1/1 “Sinto que precisava de ajuda de alguém mas 

era para cuidar dela principalmente em casa. 

Sozinha por vezes é complicado porque ela 

precisa de atenção durante todo o dia (G.G.)” 

23.3.3.7.5.  Gostava de ter mais 

apoio 

1/1 “Eu ainda não pedi mas gostava de ter mais 

apoio (G.)” 

23.3.3.7.6.  Não posso contar 

com a família 

2/2 “Na família, para já não procurei apoio nenhum, 

porque não posso contar com eles, porque para 

já eles estão todos longe dificilmente nos 

contactamos (J.M.)” 

23.3.3.7.7.  Sem apoio dos 

irmãos 

2/2 “Revolta-me muito porque somos quatro irmãos 

e só sou eu que estou a tomar conta dela (C.S.)” 

23.3.3.7.8.  Sem apoio ninguém 1/1 “Não tenho ajudas de ninguém, nem dos meus 

irmãos nem nada (J.M.)” 

23.3.3.7.9.  Não há mais 

ninguém para cuidar 

do doente 

1/1 “Tenho de fazer não é, sou filha única, não me 

adianta estar a lastimar porque não tenho mais 

ninguém, tem de ser para mim (AN.)” 

23.3.3.7.10.  Os irmãos não 

reconhecem os 

cuidados 

1/1 “Às vezes os meus irmãos não reconhecem 

aquilo que uma pessoa faz… querem saber tudo 

o que se passa… muitas vezes não 

compreendem, se alguma coisa acontecer com o 

pai eu sou a culpada, não compreendem (D.M.)” 

23.3.3.7.11.  Precisasse sempre 1/1 “Ajuda precisasse sempre não é, mais assim que 

não se possa… (M.T.)” 

23.3.3.7.12.  Precisava apoio 1/1 “A minha coisa era o apoio alguém que me desse 

algum tipo de apoio… uma colega que… nunca 

chegou a correr aos cuidados paliativos mas 

tinha ouvido falar (S.)” 

23.3.3.7.13.  Perceção de 

impossibilidade de 

cuidar se doente 

ficar numa cama 

1/1 “Se a minha mãe me cair numa cama eu não 

consigo mexe-la sozinha, e que nem pensar (G.)” 

23.3.3.8.  Se acontecer alguma 

coisa, os irmãos vão 

culpar 

1/1 “Às vezes os meus irmãos não reconhecem 

aquilo que uma pessoa faz… querem saber tudo 

o que se passa… muitas vezes não 

compreendem, se alguma coisa acontecer com o 

pai eu sou a culpada, não compreendem (D.M.)” 

23.3.3.9.  Sem iniciativa do 

cuidador não tinham 

apoio no domicílio 

1/1 “Fiquei um bocadinho triste por ver que se não 

fosse por minha iniciativa eu não tinha apoios 

nenhuns (S.)” 
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23.3.4.  Aproveitar estar 

com doente 

1/1 “Só nos tem acontecido coisas más mas depois 

vamos andando, ele ainda está cá e vamos ver se 

ele ainda está cá por mais algum tempo e 

aproveitar estar com ele (M.T.)” 

23.3.5.  Dar o meu melhor 3/5 “Eu tento cuidar dela o melhor que posso (SN.)” 

23.3.6.  Dependência  9/16 “Ele é muito miudinho, precisa da nossa 

presença o tempo inteiro para tudo (A.I.)” 

23.3.7. Exigência psicológicas 

(Codifica os enunciados que reportam para as exigências inerentes à tarefa de cuidar, essencialmente de 

carater psicológico) 

23.3.7.1.  Doente precisa de 

mais 

1/1 “Enquanto cuidar… que remédio tenho… mas 

eles precisavam de mais (G.)” 

23.3.7.2.  Estar presente 10/13 “Estar ao lado dele em todos os momentos e é o 

que eu tenho feito o máximo de tempo possível 

(M.T.)” 

23.3.7.3.  Máximo cuidado 1/1 “Quero que ele seja, não é o centro das 

atenções, mas que tenha o máximo de atenção o 

máximo de cuidado (S.)” 

23.3.7.4.  Dedicação 1/1 “Dedicação, muita mesmo (S.)” 

23.3.7.5.  Responsabilidade  3/4  “Muito complicado, muita responsabilidade 

(C.S.)” 

23.3.8.  Não estou a 100% 

com doente 

1/1 “Eu não estou com ela a 100%, quem está mais é 

a minha irmã (A.)” 

23.3.9.  Uma agitação 1/1 “É mais uma agitação (M.A.)” 

23.4. Experiência anterior 

de cuidador 

2/2 “Eu tive uns senhores de certa idade que viviam 

próximos de mim, no mesmo prédio que eu e 

cuidei deles durante dois anos (AN.)” 

23.5. Gostava de ser 

voluntária  

1/1 “Eu nunca fui voluntaria porque em minha casa 

não deixam… mas eu vou para a reforma, mas 

vou mesmo ser voluntaria assim… como fui com 

os senhores (AN.) ” 

23.6. Coisas difíceis de 

aceitar e 

respondesse 

1/1 “Apesar de haver assim algumas coisas que a 

gente não aceite muito bem e também responde 

(D.A.)” 

23.7. Hoje tenho consulta 

do meu pai amanha 

com a minha mãe 

1/1 “Depois tenho a minha mãe que também está 

muito mal, amanhã também venho aqui com ela 

a uma consulta. Hoje venho com o meu pai 

amanhã com a minha mãe (G.)” 

23.8. Lido melhor com a 

situação 

1/1 “Já foi mais difícil… esteve aqui internado… e 

foi muito complicado agora já lido melhor com a 

situação (Z.)” 

23.9.Motivo dos cuidados 

(Codifica os enunciados que denotam as razões/motivos pelos quais os cuidadores assumiram as 

responsabilidades de cuidar do familiar doentes oncológicos em situação paliativa) 

23.9.1.  Retribuição de 

cuidados 

3/4  “Gosto porque ela já disponibilizou tanto tempo 

para nós, que agora temos de lhe dar aquilo que 

ela nos fez a nós (A.)” 
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23.9.2.  Doente não confia 

em mais ninguém 

1/1 “Para já eu sou um elemento quase essencial 

para ele, porque ele não confia em mais 

ninguém a 100%, tenho dois irmãos gosta muito 

deles, mas para cuidar… (S.)” 

23.9.3.  Doente não quer ser 

cuidado por outro 

1/1 “Já (senti precisar de dividir os cuidados) mas 

ele não quer, eu às vezes tento e ele não quer 

(D.M.)” 

23.9.4.  Sem dinheiro para 

pagar um lar 

1/1 “O dinheiro que ele tem não dá para ir para um 

lar um ano, após um ano já não tem dinheiro 

(G.)” 

23.9.5.  Necessidade do 

cuidador em 

acompanhar 

1/1 “Tenho mesmo necessidade de acompanhar, às 

vezes podia ir outra pessoa mas eu quero ir o 

máximo de vezes, é um bocado complicado (S.)” 

23.9.6.  Obrigação 8/14 “Temos a obrigação e fazemos… tenho a 

obrigação de aturar a mulher não é, não é por 

causa da doença dela, não é… O que há de 

significar para mim é obrigação (I.)” 

23.9.7.  Temos de fazer 5/6 “Para mim representa que tenho de cuidar dele 

porque ele necessita (M.G.)” 

23.10. O mais complicado 

(Codifica os enunciados que reportam para o momento percebido como mais complicado na oferta dos 

cuidados ao familiar doentes oncológicos em situação paliativa) 

23.10.1.  Despediu-se do 

doente para sempre 

1/1 “Houve um dia… ela ligou-me e disse para ir lá 

ver como ela estava… mandei vir a 

ambulância… despedi-me dela para sempre, 

mas não, Deus ajudou-nos e deu a volta (M.A.)” 

23.10.2.  Doente despediu-se 

dos médicos no 

internamento 

1/1 “Na altura que ele esteve aqui internado… ele 

estava a despedir-se dos médicos. Nós nunca 

imaginámos que ele saísse dali vivo. Foi uma 

fase difícil, muito mesmo (Z.)” 

23.10.3.  Doente despedia-se 

todos os dias 

1/1 “Foi uma fase difícil, ainda antes daquele último 

internamento, foi que ele despedia-se de mim 

todos os dias e não é fácil, visitar o meu pai e 

despedir-se todos os dias e dizer-me que ia 

morrer (S.)” 

23.10.4.  Entrada do doente 

na noite de 

consoada no 

hospital 

1/1 “O dia mais difícil foi mesmo o dia da consoada, 

em que deu entrada no hospital o meu pai e o 

medico disse que haveria grande probabilidade 

de fica ali em coma (S.)” 

23.10.5.  Fazer as coisas do 

doente e estar cheia 

de trabalho 

1/1 “Situação mais difícil é chegar ali cheia de 

trabalho e ter de fazer as coisas deles (G.)” 

23.10.6.  Lidar com a doença 1/1 “Lidar com esta doença não é fácil (AN.)” 

23.10.7.  Lidar com a morte 1/1 “Lidar após a doença, o facto para mim de lidar 

com a morte (AN.)” 

23.10.8.  Não estava a contar 

com outras 

manifestações 

1/1 “O mais complicado para mim foi quando o 

doutor me contou a verdade daquilo que se 

estava a passar. Eu estava só a contar com o 

raio da anemia (J.M.)” 
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23.10.9. Impotência no apoio ao doente 

23.10.9.1.  Por não saber o que 

fazer mais 

1/1 “Isso deita-me abaixo não sei o que fazer para o 

distrair… aquela cabecinha nunca descansa… 

está sempre a funcionar. E aí assusta-me que 

não sei o que mais possa fazer (A.I.)” 

23.10.9.2.  Rejeição alimentar 1/1 “Quando ele não come e começa a rejeitar a 

comida, a medicação e já não quer fazer mais 

nada, não quer ver televisão e ver ninguém 

(A.I.)” 

23.10.9.3.  Não quer ver 

ninguém  

1/1 “Quando ele não come e começa a rejeitar a 

comida, a medicação e já não quer fazer mais 

nada, não quer ver televisão e ver ninguém 

(A.I.)” 

23.10.9.4.  Rejeita medicação 1/1 “Quando ele não come e começa a rejeitar a 

comida, a medicação e já não quer fazer mais 

nada, não quer ver televisão e ver ninguém 

(A.I.)” 

23.10.10.  Pensava que não 

voltava para casa 

1/1 “Quando veio aqui a ambulância… ele já não se 

metia de pé… uma pessoa fica preocupada e 

pensava que já não vinha para casa. Essas horas 

são difíceis para uma pessoa (M.F.)” 

23.10.11.  Quando vomita 

penso o pior 

1/1 “Quando vomita ou vai para a casa de banho, 

porque quando isso acontece eu penso logo o 

pior (C.S.)” 

23.10.12.  Saber a verdade da 

doença 

1/1 “O mais complicado para mim foi quando o 

doutor me contou a verdade daquilo que se 

estava a passar. Eu estava só a contar com o 

raio da anemia (J.M.)” 

23.10.13.  Sem nenhum 

momento mais 

complicado 

1/1 “Não tenho (N.N.)” 

23.10.14.  Impotência face 

sofrimento do 

doente 

2/2 “Eu não sabia o que havia de fazer e via que ela 

estava tão mal, tao mal, e eu não sabia o que 

fazer (M.T.)” 

23.10.15.  Assistir ao 

sofrimento do 

doente 

1/1 “O que me custa muito é vê-lo sofrer, porque ele 

ultimamente tem picos de dor mais acentuados 

(S.)” 

23.11. Posição do doente nos cuidados 

(Agrega os enunciados que reportam para as preferências dos cuidados dos doentes relatados pelos 

cuidadores) 

23.11.1.  Doente não quer 

mudar para casa do 

cuidador 

2/2 “Eu tinha-os em minha casa só que o meu pai 

quer estar no canto dele, por enquanto (G.)” 

23.11.2.  Não querer ir para 

um lar 

1/1 “O meu pai nunca quis ir para um lar, mas 

ultimamente que as coisas estavam a ficar, 

começou a pensar… (A.I.)” 

23.12.  Querer que ele 

esteja sem dores 

1/1 “Eu só queria que ele estivesse sem dores e o 

máximo de tempo connosco (S.)” 

23.13. Representação do cuidar 
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(Codifica os enunciados que remetem para o significado atribuído ao ser cuidador e cuidar) 

23.13.1.  Ato de amor 7/11 “Cuidar é amar. É, é amar (M.)” 

23.13.2.  Castigo 1/1 “Acho que para mim a palavra era castigo que 

Deus me deu pela dor neste tempo (G.G.)” 

23.13.3.  Companheirismo 3/3 “É o companheirismo, é o carinho é o estar 

presente… (S.)” 

23.13.4.  Coragem para 

encarar 

1/1 “Coragem para encarar isto acho que é a parte 

principal (M.G.)” 

23.13.5.  Cuidar é muito 

importante 

1/1 “Cuidar é algo muito importante (Z.)” 

23.13.6.  Cuidar em vida 2/2 “Tenho de fazer agora porque um dia mais tarde 

já não vale apena fazer nada, quando forem 

para debaixo da terra já não posso fazer nada 

(G.)” 

23.13.7.  Cuidar porque 

doente necessita 

1/2 “Para mim representa que tenho de cuidar dele 

porque ele necessita… cuidar é ajudar uma 

pessoa que está necessitada, uma pessoa que 

precisa de apoio (M.G.)” 

23.13.8.  Dar um pouco de 

nós 

1/1 “É ajudar, dar um pouco de nós próprios, ajudar 

no que é preciso (D.A.)” 

23.13.9.  Fazer tudo o que 

precisar 

11/12 “Cuidar era fazer tudo aquilo que ela 

precisasse, mas infelizmente a gente torna-se 

impotente que não consegue fazer nada (J.M.)” 

23.13.10.  Gratificante 1/1 “Difícil é sempre, ainda para mais estamos a 

falar de uma mãe, mas é gratificante conseguir 

ter tanto tempo para ela (A.)” 

23.13.11.  Impossibilidade de 

estar presente na 

medida do desejado 

2/4 “Cuidar é uma palavra bonita que gostava de 

cuidar deles e de estar sempre com eles… 

precisava de estar mais permanente (G.)” 

23.13.12.  Lei da vida 1/2 “É a minha obrigação, a lei da ioda… são coisas 

naturais da vida, é a minha mulher, a minha 

companheira, pronto… (SN.)” 

23.13.13.  Papel de filha de 

quem gosta dele 

1/1 “Eu estou a ter o papel de filha e para além 

disso de alguém que gosta muito dele (S.)” 

23.13.14.  Processo de cuidar é 

uma vitória 

1/1 “Foi uma luta e uma vitória… neste momento eu 

considero uma vitória o que ele tem 

conseguido… pelas etapas que tem conseguido 

(S.)” 

23.13.15.  Proporcionar fim de 

vida bom 

2/2 “Cuidar é estar junto deles, é proporcionar um 

fim de vida bom (AN.)” 

23.13.16.  Reconforto por fazer 

alguma coisa por 

doente 

1/1 “Sentimo-nos reconfortados por fazer alguma 

coisa por eles, porque eles também fizeram por 

nós, portanto ficamos bem connosco (A.I.)” 

23.13.17.  Supervisionar 1/1 “Cuidar é tomar conta, supervisionar (A.I.)” 

23.13.18.  Tem significado 

especial 

1/1 “Cuidar dele é uma coisa que vou levar para o 

resto da vida, tem um significado especial (S.)” 

23.13.19.  Tomar conta 1/1 “Cuidar é tomar conta, supervisionar (A.I.)” 

23.13.20.  Tratar do doente 3/5 “Cuidar é tratar dele (M.F.)” 
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23.13.21.  Uma luta 1/1 “Isto foi uma luta e uma vitória, amanhã pode 

ser já diferente (S.)” 

23.14.  Cuidador sempre foi 

de cuidar 

1/1 “Eu sempre fui muito assim de cuidar. Sempre 

tive este aspeto maternal (S.)” 

23.15. Tarefas do cuidar 

(Codifica os enunciados que reportam para o tipo de tarefas que os cuidadores familiares percecionam 

oferecer aos doentes oncológicos em situação paliativa) 

23.15.1.  Acompanhar doente 

ao médico 

5/7 “Ele não quer vir com mais ninguém ao médico 

a não ser comigo (D.M.)” 

23.15.2.  Apanhar as notícias 1/1 “Eu apanho mais as noticias para depois 

transmitir (A.)” 

23.15.3. Cuidados básicos 

(Integram verbalizações que reportam a oferta de cuidados no dia a dia, que o doente não consegue 

realizar como por exemplo cuidados de saúde, higiene, alimentares, rotina diária como apoio na 

mobilização, vestir, entre outros) 

23.15.3.1.  Ajudar a levantar 2/2 “Agora tem de ser diferente, não é, levantar-lhe 

quando ela precisa, dar-lhe de comer quando 

ela precisa, dar-lhe banho quando preciso, 

quando ela não pode (I.)” 

23.15.3.2.  Ajudar a vestir e 

despir 

1/1 “Ajudava-o a vestir-se e a despir-se… Eu agora 

ponho-me a pensar se algum dia imaginei fazer 

as coisas que fiz pelos meu pai (S.)” 

23.15.3.3.  Alimentação 8/13 “É fazer-lhe o comer e se ele não quiser comer 

tenho de o fazer comer (M.F.)” 

23.15.3.4.  Apertar botas 1/1 “O meu pai já não faz nada, ele apertar as botas 

já não consegue, para apertar as calças as 

vezes, deixa-as cair (G.)” 

23.15.3.5.  Compras 1/1 “Tudo o que ele precise, eu levo-o às compras, 

faço as compras por ele (D.M.)” 

23.15.3.6.  Cuidados de 

enfermagem e 

curativos 

4/7 “Fazer os tratamentos… fazer os curativos 

porque ele tem penso na nádega, custou porque 

enfermagem não era propriamente… ver a febre, 

as tensões, essas coisas (A.I.)” 

23.15.3.7.  Cuidar da casa 1/1 “É ele, é o miúdo é a casa, é tudo (S.)” 

23.15.3.8.  Dar banho 4/4 “Quando ele estava bem não necessitava que lhe 

fizesse as coisas que lhe faço agora, preciso de o 

ajudar a lavar-se… (M.G.)” 

23.15.3.9.  Dar o que pode a 

nível básico 

1/1 “É dar o que a gente pode a nível básico e 

psicológico, tentar que ele suba, tenha energia 

(A.I.)” 

23.15.3.10.  Fazer a barba 1/1 Quando ele estava bem não necessitava que lhe 

fizesse as coisas que lhe faço agora… faço-lhe a 

barba (M.G.)” 

23.15.3.11.  Higiene oral 1/1 “Saber se ele come, se lava os dentes… agora é 

geralmente sempre «pai já lavou os dentes, já 

bocejou a boca?», porque eles rebentam-lhe a 

boca constantemente, coisas básicas que agora 

tenho essa preocupação (S.)” 
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23.15.3.12.  Preparar medicação 3/5 “Deixo a medicação toda pronta, tudo direitinho 

programado (AN.)” 

23.15.4.  Apoio a nível 

psicológico 

1/1 “É dar o que a gente pode a nível básico e 

psicológico, tentar que ele suba, tenha energia 

(A.I.)” 

23.15.5.  Fazer tudo o que 

pode 

11/21 “Eu acho que já não tenho mais o que lhe fazer 

eu faço tudo o que posso (G.G.)” 

23.15.6. Relacional 

(Codifica os enunciados que remetem para a relação com o doente, nomeadamente maior atenção, 

companhia, proporcionar momentos sociais, entre outros) 

23.15.6.1.  Ajudar 3/3 “Cuidar é ajudar, é tratar (A.I.)” 

23.15.6.2.  Animar 1/1 “Dizia que a tinha de puxar para cima e animá-

la… a gente também queria puxar por ela e 

assim (D.A.)” 

23.15.6.3.  Dar atenção todo o 

dia 

2/2 “Ela precisa de atenção durante todo o dia 

(G.G.)” 

23.15.6.4.  Dar o máximo de 

atenção 

1/1 “Quero que ele seja, não é o centro das 

atenções, mas que tenha o máximo de atenção o 

máximo de cuidado (S.)” 

23.15.6.5.  Estimular que ande 2/2 “Dar o que a gente pode… fazer com que ele 

suba, tenha energia, ande (A.I.)” 

23.15.6.6.  Fazer companhia 1/1 “Cuidar é fazer-lhe companhia (M.G.)” 

23.15.6.7.  Fazer para ele ter 

energia 

1/1 “Dar o que a gente pode… fazer com que ele 

suba, tenha energia, ande (A.I.)” 

23.15.6.8.  Levar a passear  2/3 “Levá-lo à praia a ver o mar… parece que temos 

de fazer com que aproveite (S.)” 

23.15.6.9.  Levar a visitar 

alguém 

1/1 “Quando ele me pede para ir visitar alguém ou 

levá-lo a passear, quando ele quer que nem 

sempre quer, é mais connosco que ele vai (A.)” 

23.15.6.10.  Levar às compras 1/1 “Tudo que ele precise, eu levo-o às compras, 

faço as compras por ele (D.M.)” 

23.15.6.11.  Minimizar 

sofrimento 

1/2 “No meio desta doença que é fatal tentar 

minimizar o sofrimento (S.)” 

23.15.6.12.  Tentar que esteja 

rodeado de pessoa 

que  ama 

1/1 “Estar com ele, tentar que ele esteja rodeado das 

pessoas que ele ama… um telefonema de um 

familiar não imagina o significado que tem para 

o meu pai (S.)” 

23.15.7.  Visitação regular 1/2 “Se não tiver tanto tempo estou menos mas vou 

lá todos os dias (S.)” 

23.16.  Tenho de aguentar 1/1 “Cuidar dele é um bocadinho difícil mas tenho 

de aguentar (M.F.)” 

23.17.  Tentou arranjar 

condições mínimas 

para doente ficar em 

casa 

1/1 “Tentei arranjar o mínimo de condições para 

que ele ficasse bem em casa, foi alugada aqui 

uma cama no hospital, contactada a casa da 

misericórdia para que fizessem a higiene diária, 

todas as manhã (S.)” 

23.18. Vivência emocional na prestação de cuidados 

(Codifica os enunciados que reportam para os sentimentos associados à experiência de cuidar) 



 

 

286 

 

 

23.18.1.  Surgem muitos 

pensamentos à noite 

1/1 “Por mais que não queiramos á noite pensasse 

muita coisa porque é muito grande e vem tudo à 

cabeça (S.)” 

23.18.2.  Coisas que não me 

lembro 

1/1 “Há coisas que não sei, não sei se é o meu 

sistema nervoso, há coisas que não me lembro, 

coisas que eu esqueci (S.)” 

23.18.3.  Colocar em causas 

as suas 

competências de 

cuidador 

2/2 “Tenho pena de não saber mais e as minhas 

competências não serem as mais adequadas 

para essas coisas (A.I.)” 

23.18.4.  Carência 1/1 “Nós estamos tão carentes (S.)” 

23.18.5.  Não choro 2/2 “Não sou uma pessoa para chorar, por isso é 

que as pessoas dizem que sou uma pessoa fria 

(AN.)” 

23.18.6.  Perceção de pessoas 

felizes se os vêm 

mal 

1/1 “Há muitas pessoas más que no meio disto tudo 

ficam felizes se nos vêm mal (S.)” 

23.18.7. Reação ao diagnóstico 

23.18.7.1.  Preparação gradual 1/1 “Quando nos dizem que era no fígado, foi assim 

um golpe muito… mas pronto já estávamos, aos 

poucos já nos íamos preparando para a notícia 

(A.)” 

23.18.7.2.  Arrepios  1/1 “Arrepios de frio, tremeliques (M.A.)” 

23.18.7.3.  Bomba que cai na 

cabeça 

1/1 “Isto é uma bomba que cai na nossa cabeça que 

é difícil de aguentar e eu não sabia que era tão 

forte (S.)” 

23.18.7.4.  Choque 2/3 “É sempre um choque quando nos dizem, essa 

doença é sempre um choque (A.)” 

23.18.7.5.  Coração a bater 

rápido 

1/1 “Começou o meu coração a bater muito rápido, 

encostei o carro que eu ia a conduzir (N.N.)” 

23.18.7.6.  Doloroso 1/1 “Nos primeiros dias que soube isso foi um 

bocado doloroso (J.M.)” 

23.18.7.7.  Pelo menos o doente 

estava acompanhado 

1/1 “Pensei que era o fim e que pelo menos estava 

acompanhado (AN.)” 

23.18.7.8.  Não saber como agir 1/1 “Então eu senti-me super mal mas não sabia 

como agir (D.M.)” 

23.18.7.9.  Nem toda gente 

reage da mesma 

maneira 

1/1 “Essa doença é sempre um choque mas nem toda 

gente reage da mesma maneira (A.)” 

23.18.7.10.  Pensamento que era 

o fim 

7/7 “Pensei que era o fim dela e que não duraria 

muito tempo (D.A.)” 

23.18.7.11.  Pensamento que 

doente ia deixar os 

filhos 

1/1 “Pensei na morte dela e que ia deixar os filhos 

(M.A.)” 

23.18.7.12.  Pesadelos 1/1 “A gente depois vai-se habituando, agora o 

choque inicial… pesadelos e pesadelos (S.)” 
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23.18.7.13.  Murro no estômago 1/1 “Sobre a gravidade do problema, quando 

percebi senti um valente murro no estômago, foi 

o que eu senti (J.M.)” 

23.18.7.14.  Senti-me muito mal 2/3 “Então eu senti-me super mal mas não sabia 

como agir (D.M.)” 

23.18.7.15.  Tiraram-me tudo 1/2 “Eu estava na câmara quando ele me ligou e foi 

ai que ele me disse tudo, caiu-me tudo, ai caiu-

me tudo (S.)” 

23.18.8. Vivência emocional negativa 

(Agrega enunciados que reportem para a experiência de sentimentos negativos no cuidar) 

23.18.8.1.  Alteração de humor 3/5 “Alterações de humor que eu era uma pessoa 

que andava sempre bem disposta e mudei 

completamente (S.)” 

23.18.8.2.  Angústia  2/2 “É uma angústia por querer fazer melhor e não 

conseguir (J.M.)” 

23.18.8.3.  Ansiedade 3/3 “Tem alturas, principalmente durante a noite 

que fico mais ansiosa (A.I.)” 

23.18.8.4.  Chorar 17/26 “Eu digo que já chorei tanto que às vezes digo 

que nem lágrimas tenho (Z.)” 

23.18.8.5.  Chorar à frente do 

doente 

2/2 “Às vezes choro e estou mesmo a frente dela, 

não tenho problemas nenhuns (J.M.)” 

23.18.8.6.  Chorar sozinha 3/3 “Quando tenho de chorar, choro quando estou 

na cama, antes de dormir, quando estou mais 

sozinha, mas é para libertar e tudo bem (A.I.)” 

23.18.8.7. Controlo emocional perante o doente 

(Codifica os enunciados que remetem para a não demonstração das suas preocupações e sofrimento 

emocional perante o doente) 

23.18.8.7.1.  Chorar à frente do 

doente e disfarçar 

1/1 “Choro, ao pé dele não, aconteceu uma vez, uma 

coisa estupida… depois eu tentei dar assim a 

volta mas sei que ele percebeu (S.)” 

23.18.8.7.2.  Fazer tudo para 

doente não perceber 

como se sente 

1/1 “Faço tudo, os possíveis e os impossíveis para 

que não perceba como é que eu me sinto (G.G.)” 

23.18.8.7.3.  Querer gritar e não 

poder 

1/1 “Querer gritar e não poder é muito mau isso 

(S.)” 

23.18.8.7.4. Não choro a frente do doente 

23.18.8.7.4.1.  Basta o sofrimento 

do doente 

1/1 “Não porque já chega o sofrimento que ela tem e 

ainda nos ver a chorar a nós é complicado 

(chora) (A.)” 

23.18.8.7.4.2.  Doente diz para não 

chorar 

1/1 “Ela diz-me para eu não chorar (M.A.)” 

23.18.8.7.4.3.  Perceção que doente 

ficaria pior 

1/1 “Não choro a frente dela para não lhe tirar a 

esperança, claro que ela ia ficar pior (N.N.)” 

23.18.8.7.4.4.  Evitar tristeza do 

doente 

2/2 “À frente dela não nem pense, porque não quero 

que ela fique triste porque ela é uma rapariga 

muito otimista, muito alegre (M.A.)” 
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23.18.8.7.4.5.  Evitar que doente 

percecione 

preocupação 

1/1 “Chorar à frente deles significa que estou 

preocupada e que estou triste… (S.)” 

23.18.8.7.4.6.  Evitar que 

percecione que 

pensamos ser o fim 

1/1 “Não queria que ela sentisse que nós 

pensávamos que poderia ser o fim (S.)” 

23.18.8.7.4.7.  Evitar que o doente 

o veja chorar  

1/1 “Evito muito porque não quero que ele me veja 

assim (M.T.)” 

23.18.8.7.4.8.  Fazer-se de forte 1/1 “Eu faço-me sempre de forte, mas depois 

refugiu-me num canto (G.G.)” 

23.18.8.7.4.9.  Falar como se nada 

tivesse 

1/1 “À frente dela não, digo-lhe as coisas como se 

nada tivesse (N.N.)” 

23.18.8.7.4.10.  Indicações do 

médico 

1/1 “E o médico que foi lá na segunda feira disse 

não chorem ao pé dela porque ela está 

consciente de tudo (A.)” 

23.18.8.7.4.11.  Não angustiar 

doente 

1/1 “À frente dele não para não o estar a angustiar 

(M.F.)” 

23.18.8.7.4.12.  Não causar 

sofrimento ao 

doente 

1/1 “Não choro à frente dela porque penso que ela 

vai sofrer (C.S.)” 

23.18.8.7.4.13.  Não dar parte fraca 1/1 “Não queria dar a parte fraca ao pé dele porque 

não lhe contei logo o problema que ele tinha, 

não contei (D.M.)” 

23.18.8.7.4.14.  Não magoar 1/1 “Nunca chorei, também não convém para não a 

magoar (M.)” 

23.18.8.7.4.15.  Perceção que não 

precisa de uma 

chorona 

1/1 “Não, de maneira alguma, nem do meu pai, nem 

da minha mãe. O último que eles precisam é de 

uma chorona ao pé deles (S.)” 

23.18.8.7.4.16.  Não preocupar 

doente 

3/3 “À frente do meu pai não por ter medo de o 

preocupar (G.)” 

23.18.8.7.4.17.  Doente não sentir 

que a coisa está 

mais grave 

1/1 “Achava que se chorasse ao pé dele que ele 

sentia que a coisa estava mais grave (M.G.)” 

23.18.8.7.4.18.  Doente não sentir o 

sofrimento dos 

outros 

1/1 “Eu não queria que ele sentisse que nós 

estávamos a sofrer também (S.)” 

23.18.8.7.4.19.  Não tirar a 

esperança 

1/1 “Não choro à frente dela para não lhe tirar a 

esperança, claro que ela ia ficar pior (N.N.)” 

23.18.8.7.4.20.  Não ver doente em 

baixo 

1/1 “À frente dela não porque não queria que ela me 

veja assim triste, em baixo mesmo (G.G.)” 

23.18.8.7.4.21.  Por significar 

tristeza  

1/1 “Chorar à frente deles significa que estou 

preocupada e que estou triste, eles são meus 

pais, também não me querem triste, não é (S.)” 

23.18.8.7.4.22.  Doente precisa que 

lhe deem força  

2/2 “O último que eles precisam é de uma chorona 

ao pé deles. Precisam é que lhes dê força (S.)” 

23.18.8.7.4.23.  Refugiar-se num 

canto 

1/1 “Eu faço-me sempre de forte, mas depois 

refugiu-me num canto (G.G.)” 
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23.18.8.8.  Custa muito 2/2 “Para mim tudo isto tem sido um processo muito 

doloroso, que custa, custa muito (G.G.)” 

23.18.8.9.  Desespero 17/26 “Às vezes fico desesperada porque vejo muita 

coisa à minha volta, quero fazer e não consigo 

(AN.)” 

23.18.8.10.  Difícil aguentar 1/1 “Isto é uma bomba que cai na nossa cabeça que 

é difícil de aguentar e eu não sabia que era tão 

forte (S.)” 

23.18.8.11.  Doloroso 3/5 “Para mim tudo isto tem sido um processo muito 

doloroso, que custa, custa muito (G.G.)” 

23.18.8.12.  É chato  3/4 “Para mim é um bocado chato e é muito triste 

porque para além de estarmos a acompanhar e 

de sofrermos com eles não vemos melhoras 

nenhumas (J.M.)” 

23.18.8.13.  É difícil 7/9 “Cuidar dele é um bocado difícil mas tenho de 

aguentar (M.F.)” 

23.18.8.14.  É mal 4/5 “Tem sido muito mau, tem, tem (M.G.)” 

23.18.8.15.  Estar sozinho 1/2 “Este processo é como estar no meio do deserto, 

sozinho… sem ninguém, não sei o que fazer à 

vida (J.M.)” 

23.18.8.16.  Frustração 2/2 “Para mim é um bocado chato e é muito triste 

porque para além de estarmos a acompanhar e 

de sofrermos com eles não vemos melhoras 

nenhumas… isso leva a sairmos de casa um 

bocado frustrados (J.M.)” 

23.18.8.17.  Gostava de ter mais 

tempo com doente 

1/1 “O que eu gostava mesmo era de estar mais 

tempo com ele (S.)” 

23.18.8.18.  Impotência 4/4 “A gente torna-se impotente porque não 

consegue fazer nada, nem as coisas básicas 

consegue fazer (J.M.)” 

23.18.8.19.  Mais fria 1/1 “Ao mesmo tempo também um bocadinho fria, 

noto (S.)” 

23.18.8.20.  Mais impulsiva 1/1 “Mais impulsiva (D.M.)” 

23.18.8.21.  Mais irritada 2/2 “Sinto-me mais sem paciência e às vezes mais 

irritada (M.T.)” 

23.18.8.22.  Mais receosa 1/1 “Fico muito aflita, às vezes tão aflita que tenho 

medo dos resultados... e depois nestas coisas 

ficamos mais receosos, tenho medo de ter… 

(A.)” 

23.18.8.23.  Mais sensível 1/1 “Fiquei mais sensível, eu já era, sou uma 

chorona mas agora estou mais, qualquer coisa 

choro (S.)” 

23.18.8.24. Medo 

23.18.8.24.1.  Aconteça algo 3/3 “Tenho medo que ele caia, ele vai para ali, 

senta-se ali e cai ao lume (M.F.)” 

23.18.8.24.2.  Cair em depressão 1/1 “Já tive duas depressões e agora isto tudo, 

estava com medo de cair outra vez (S.)” 
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23.18.8.24.3.  Do amanhã 1/1 “Sinto medo do que pode acontecer amanhã, 

esse pensamento está sempre (M.T.)” 

23.18.8.24.4.  Muitos medos 1/1 “Eu tenho muitos, muitos medos e depois quando 

as coisas não correm da melhor maneira (M.)” 

23.18.8.24.5.  Termine o prazo de 

vida do doente 

1/1 “O ano passado o que eu mais pensava quando 

ele estava pior é que se me deram um prazo de 

dois anos um já passou (S.)” 

23.18.8.25.  Momentos de muita 

dor 

1/1 “Temos momentos, por exemplo segunda feira, 

de muita dor (A.)” 

23.18.8.26. Motivos do choro 

23.18.8.26.1.  Pensar na vida 1/1 “Quantas vezes estou sozinha num canto a 

pensar na minha vida e as lagrimas a correrem-

me pela cara abaixo (M.F.)” 

23.18.8.26.2.  Quando doente caiu 

por querer fazer as 

coisas 

1/1 “Porque ela já caiu duas vezes e não foi culpa 

minha, porque ela é teimosa… quer fazer e não 

chama (M.)” 

23.18.8.26.3.  Por perder o doente 

e ficar sozinha 

1/1 “A pensar à conta que ele se vai vou ficar eu 

sozinha (M.F.)” 

23.18.8.26.4.  Chorar faz bem 1/1 “Choro e acho que me faz bem, eu se chorar 

aquele nó, aquela ansiedade passa-me um 

bocado (M.A.)” 

23.18.8.26.5.  Chorar passa a 

ansiedade 

1/1 “Choro e acho que me faz bem eu se chorar 

aquele nó, aquela ansiedade passa-me um 

bocado (M.A.)” 

23.18.8.26.6.  Quando há 

discussões com 

doente 

1/1 “Às vezes a gente tem de discutir quando ele não 

quer tomar a medicação… (A.I.)” 

23.18.8.27.  Muito complicado 11/18 “Para mim tem sido muito complicado estes 

anos todos mas o que havemos de fazer… quero-

o mandar para outro sitio e ele não pode ir, 

quero sair e não posso é complicado (M.F.)” 

23.18.8.28.  Nervosismo 4/6 “Às vezes nervoso porque tenho muitos nervos. 

Às vezes nervoso quando não corria bem… 

fiquei mais nervoso, mais nervoso (M.)” 

23.18.8.29.  Preocupação 14/36 “Sinto-me um bocadinho mais preocupada, estou 

sempre com aquela coisa que lhe vai acontecer 

alguma coisa de mau para ela e tenho uma 

preocupação maior do que eu tinha antigamente 

(M.A.)” 

23.18.8.30.  Raiva 10/10 “Também já tenho tido raiva, pergunto porquê 

que lhe aconteceu isto a ele,,, e porquê que ele 

tem de sofrer tanto (M.T.)” 

23.18.8.31. Revolta 

23.18.8.31.1.  Cancro do pulmão e 

não fuma 

1/1 “Eu nunca pensei que o meu pai sem nunca 

fumar, sem nunca trabalhar em locais fechados, 

tivesse cancro do pulmão. Eu revoltei-me muito, 

uma revolta muito grande (S.)” 

23.18.8.31.2.  Com a vida 1/3 “Às vezes revolto-me com a vida (G.)” 
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23.18.8.31.3.  Com coisas que 

acontecem 

1/1 “Mais revolta com as coisas que acontecem 

(N.N.)” 

23.18.8.31.4.  Com cônjuge por 

não ter saído no 

passado do país 

1/1 “Revolto-me com o meu marido porque eu 

queria sair daqui para ir para o estrangeiro e 

não fui porque o meu marido apegou-se aos pais 

e obrigou-me a ficar… tenho de me apegar a 

eles porque estão perto (G.)” 

23.18.8.31.5.  Com Deus 2/3 “Como é que apareceu, uma revolta muito 

grande eu revoltei-me com Deus, com tudo (S.)” 

23.18.8.31.6.  Com equipa médica 1/2 “Revoltada porque a minha mãe teve aqui… o 

médico deu-lhe alta… penso que se 

aprofundasse um pouco mais naquela altura o 

estudo acho que havia um pouco mais de 

solução (C.S.)” 

23.18.8.31.7.  Com o próprio  1/1 “Em alturas sinto-me muito revoltada comigo 

própria e em outras alturas não (G.G.)” 

23.18.8.31.8.  Perda de liberdade 1/1 “É complicado e encontro-me mais triste e mais 

revoltada por querer sair e não poder sair 

(M.F.)” 

23.18.8.31.9.  Questiona porquê 

tanto sofrimento do 

doente  

1/1 “Porquê que tem de ser assim, porque tem de 

acontecer isso e porque tenho de passar por isto 

(M.G.)” 

23.18.8.31.10.  Tomar conta do 

doente 

1/2 “Revoltada pelos cuidados que tenho de lhe dar 

e pelo que eu tenho passado, porque eu sofri 

muito toda vida (C.S.)” 

23.18.8.31.11.  Vida escravizada  1/1 “Sinto-me muito revoltada porque eu levei 

sempre uma vida muito escravizada (C.S.)” 

23.18.8.32.  Sacrifício  1/4 “É um bocado de sacrifício, mas tem de ser… 

cuidar dela por um lado é um sacrifício (I.)” 

23.18.8.33.  Sem paciência 2/2 “E sinto-me mais sem paciência e às vezes mais 

irritada (M.T.)” 

23.18.8.34.  Sobrecarga 8/15 “Sinto-me mesmo sobrecarregada… ir trabalhar 

e chegar a casa cansada e fazer as coisas dos 

meus pais também é complicado (G.)” 

23.18.8.35.  Sofrer com o doente 2/2 “Ela sofria e eu claro como sofria ela, sofria eu 

(M.)” 

23.18.8.36.  Muito sofrimento 2/2 “Graças a ela que estou a sofrer muito (C.S.)” 

23.18.8.37.  Tristeza 20/31 “Às vezes é triste porque eu criei-a… tristeza eu 

tenho muita, aumentou e de que maneira 

(M.A.)” 

23.18.8.38.  Vida de escrava 1/1 “Eu vivi mal tudo isto, uma vida de escrava 

(C.S.)” 

23.18.8.39.  Viver mais o 

sofrimento que 

doente  

1/2 “Porque não é ela que vive o sofrimento, sou eu 

que vivo o sofrimento dela (C.S.)” 

23.18.9. Vivência emocional ambivalente 

(Agrega enunciados que reportem para a experiência sincrónica de sentimentos positivos e negativos) 

23.18.9.1.  Alturas de tudo 1/1 “Foi fácil, foi delicado, tive alturas de tudo (Z.)” 
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23.18.9.2.  Às vezes fácil outras 

não 

1/1 “Como ei de explicar, Às vezes é fácil outras não 

é, depende não é (D.M.)” 

23.18.9.3.  Momentos em que 

não se sabe como 

agir 

3/4 “Às vezes há momentos que a gente não sabe 

como há de agir, outros momentos que já temos 

uma noção e então são mais ao menos (A.)” 

23.18.9.4.  Por um lado é bom 

outro não 

1/1 “Não é só o meu pai é também a mulher… não 

sei explicar, neste momento nem sei se por um 

lado é bom por outro não (D.M.)” 

23.18.10. Vivência emocional positiva 

(Agrega enunciados que reportam para a experiência de sentimentos positivos no cuidar) 

23.18.10.1.  Adoro cuidar 2/3 “Eu adoro, adoro cuidar dela (M.)” 

23.18.10.2.  Alívio quando 

recupera 

3/3 “Depois quando a vê-mos recuperar é um alivio 

(A.)” 

23.18.10.3.  Bom estar com ela  1/1 “Estar a usufruir de momentos com ela. É bom 

estar com ela (A.)” 

23.18.10.4.  Conformismo 1/1 “E agora pronto já estou mais conformada 

(C.S.)” 

23.18.10.5.  É bom cuidar 3/5 “Para mim é uma alegria enorme, uma alegria 

cuidar dela (M.A.)” 

23.18.10.6.  Cuidar com carinho 2/3 “É uma irmã eu cuido com todo o carinho, com 

todo o amor (M.A.)” 

23.18.10.7.  É um orgulho ¼ “Para mim é um orgulho, não há mais nada a 

dizer… em termos pessoais sinto-me orgulhoso 

de a acompanhar… estar sempre com ela é 

sempre orgulho (N.N.)” 

23.18.10.8.  Cuidar com amor e 

carinho 

2/2 “Sinto-me sobrecarregado mas com todo o amor 

e carinho eu faço tudo, não me chateia nada 

(J.M.)” 

23.18.10.9. Ganhos 

(Agrega as verbalizações que indicam que com a oferta de cuidados permite obter ganhos pessoais e na 

relação com o doente) 

23.18.10.9.1.  Amor 3/3 “Ganho o amor, a afetividade, ganho tudo (M.)” 

23.18.10.9.2.  Aprendizagens 1/1 “Aprendo muito (M.G.)” 

23.18.10.9.3.  A sua amizade 1/1 “A amizade deles principalmente o meu pai 

(AN.)” 

23.18.10.9.4.  Cuidar a vê-lo vivo 1/1 “Continuar a vê-lo vivo, sei que ele está cá (S.)” 

23.18.10.9.5.  Coragem caso 

alguém necessite no 

futuro 

1/1 “E ganho coragem para às vezes se alguém 

precisar (M.G.)” 

23.18.10.9.6.  Depois do 

sofrimento ver o 

sorriso do doente 

1/1 “Depois de todo o processo de dor, de todo o 

sofrimento que ele tem sentido, ainda vejo o 

sorriso dele, é isso que vale apena (S.)” 

23.18.10.9.7.  Deus ajuda-me  1/1 “Acho que Deus me ajuda e eu tenho muita fé 

(M.A.)” 

23.18.10.9.8.  Experiência de vida 1/1 “É uma experiência, mesmo de vida (D.M.)” 

23.18.10.9.9.  Não pagam nada 1/1 “Não ganho nada. Não podemos ganhar, não 

nos pagam nada, nem nada eu é que tenho a 

obrigação e mais nada (I.)” 
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23.18.10.9.10.  O carinho que 

doente dá 

1/1 “O carinho que ele me dá e até o próprio 

respeito que tem por mim, é uma coisa que vou 

levar para o resto da vida (S.)” 

23.18.10.9.11.  O céu 1/1 “Às vezes penso «será que estou a ganhar aqui 

neste mundo o céu?» (C.S.)” 

23.18.10.9.12.  O respeito do doente 1/1 “O carinho que ele me dá e até o próprio 

respeito que tem por mim, é uma coisa que vou 

levar para o resto da vida (S.)” 

23.18.10.9.13.  Sem perceção de 

ganhos 

6/6 “Não tenho ganho nenhum (G.)” 

23.18.10.9.14.  Sinto-me bem 

comigo 

3/3 “Sinto-me bem a ajudá-lo, é isso que eu ganho 

(M.T.)” 

23.18.10.9.15.  Ganhos só se doente 

recuperasse  

1/1 “Só tenho se a visse recuperada, se a visse a 

recuperar esse era o maior ganho que eu 

poderia ter tido (J.M.)” 

23.18.10.9.16.  Usufruir momentos 

com doente 

1/1 “Estar a usufruir momento com ela (A.)” 

23.18.10.9.17.  Irá ver os ganhos 

numa outra vida 

1/1 “Agora não vejo nenhum ganho se tiver algum 

acho que só o vou ver ou perceber numa outra 

vida (G.G.)” 

23.18.10.10.  Mais calma 1/1 “Acho que fiquei uma pessoa melhor, mais 

calma, menos agressiva, mais calma (M.A.)” 

23.18.10.11.  Não há dificuldades 1/1 “Para mim não há dificuldades o que possa e 

sei, faço (SN.)” 

23.18.10.12.  Sem perceção de 

sobrecarga 

3/5 “Não sinto sobrecarregado porque também 

tenho as minhas filhas que também me ajudam 

muito (Z.)” 

23.18.10.13.  Sem raiva 8/9 “Nem pensar, a raiva desapareceu, nem pensar, 

não, não tenho (M.A.)” 

23.18.10.14.  Sinto-me bem 3/3 “Sinto-me bem por fazer o melhor para que se 

sinta bem (G.G.)” 

23.18.10.15.  Sinto-me útil 1/1 “Sinto-me útil e de certa forma tento dar o meu 

melhor em tudo, tento estar sempre presente 

(S.)” 

24. Suporte social 
(Codifica os enunciados que reportam para as redes sociais que os cuidadores percecionam dispor 

quando necessitam de apoio nos cuidados) 

24.1. Apoio cônjuge  3/3 “Tenho o apoio da minha e meu filho, que nesse 

aspeto ela é espetacular mesmo (J.M.)” 

24.2. Apoio filho 5/7 “Não sinto sobrecarregado porque também 

tenho as minhas filhas que também me ajudam 

muito (Z.)” 

24.3. Apoio irmão 2/5 “Somos mais filhos e apesar de estarem muito 

longe comunicamos entre todos sempre. Quando 

a gente diz que ela está mal, eles prontificam-se 

logo a vir (A.)” 
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24.4. Apoio noras 1/1 “Tenho um filho e uma nora que são uma 

maravilha, continuam a dar o apoio que podem 

(G.)” 

24.5. Apoio vizinha 2/2 “Tenho aqui a avó do enfermeiro que também já 

me acompanhou uma vez ao centro de saúde, 

não precisava mas ela disse que ia (SN.)” 

24.6. Vai um mês para 

cada filho 

1/2 “Nós somos quatro filhos então ela já vai um 

mês para cada um (D.A.)” 

25. Vida e morte 
(Codifica os enunciados que compreendem o significado que os cuidadores atribuem à vida e á morte no 

geral e á morte do familiar doente oncológico em particular) 

25.1. Perda passada 6/8 “A partir dos meus pais, a morte para mim foi 

uma coisa muito triste, que me afogou, nem sei 

bem explicar (M.A.)” 

25.2. Doença evolui até 

que os leve 

1/1 “Quando aparece uma doença custa mais. Uma 

doença vai devagarinho, vai devagarinho até 

que nos leve (I.)” 

25.3.Morte do familiar doente 

(Codifica os enunciados que reportam a posição e significado que os cuidadores atribuem à finitude do 

familiar doentes oncológicos em situação paliativa) 

25.3.1.  Com uma idade e 

doença já sabemos  

1/1 “A gente chega a uma determinada idade, mas 

quando uma pessoa tem uma doença já sabemos 

(I.)” 

25.3.2.  Deus acabasse com 

sofrimento do 

doente 

1/1 “Se Deus fosse amigo dela, pronto, ia custar 

muito mas pelo menos ia se acabar o martírio, o 

sofrimento dela (M.G.)” 

25.3.3.  Perspetiva que tem 

direito de morrer 

primeiro por ser 

mais velha 

1/1 “Eu posso morrer primeiro que ela, quem sabe. 

Eu digo-lhe a ela, eu tenho o direito de morrer 

primeiro que tu porque sou a mais velha (M.A.)” 

25.3.4.  Doente pode morrer 

da doença ou idade 

1/1 “Tive agora a perguntar à doutora quais eram 

as possibilidades que a minha mãe tinha de 

morrer ou de acontecer de repente. Ela disse que 

podia morrer da doença como podia morrer da 

idade (C.S.)” 

25.3.5.  Evito pensar em o 

perder 

2/3 “Nem quero pensar sequer, evito (AN.)” 

25.3.6.  Ficar sem ninguém 

após a perda 

1/1 “Claro que tenho medo de um dia o perder e 

depois fico sem ninguém (M.F.)” 

25.3.7.  Fim da vida do 

familiar doente 

2/2 “O que eu estou a passar é o fim da vida, por 

muito que me custe assumir e ter noção dessa 

realidade, porque ela às vezes custa a entrar, 

mas temos de acreditar (S.)” 

25.3.8.  Hoje ele amanhã eu 2/2 “Esta doença do meu pai também mexeu muito 

comigo porque me estou a ver a mim amanhã 

(G.)” 

25.3.9.  Mentalizado 2/3 “Acho que estou mentalizada (choro), quer dizer 

nunca se está… quando digo que estou 

preparada quero dizer que tenho consciência de 
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que isso vai acontecer agora preparado ninguém 

está (A.I.)” 

25.3.10.  Não gosto que falem 

de outras pessoas 

morreram ao pé dele 

1/1 “Mesmo quando morre alguém não gosto que 

venham com essas conversas ao pé dele, porque 

a morte é certa, porque é a única coisa que é 

certa (S.)” 

25.3.11.  Não sei como vai 

ser depois 

1/1 “Estou tão habituada a todos os dias falar com 

ela, por telemóvel ou pessoalmente que não sei 

como vai ser depois. Não sei como vai ser se um 

dia ela me faltar ou se um dia eu lhe faltar a ela, 

não sei (M.A.)” 

25.3.12.  Nunca se está 

preparado 

2/3 “É o que disse ao médico, uma pessoa anda 

sempre a dizer para nos irmos habituando, mas 

uma pessoa quando chega à hora já sei que vai 

explodir tudo. Uma pessoa por mais que diga 

que é o que temos de mais certo, nunca estamos 

preparados para esse momento, nunca (A.)” 

25.3.13.  Pensamento que só 

acontece ao outro  

1/1 “Porque somos todos iguais, achamos que só 

acontece ao outro (S.)” 

25.3.14.  Pensamento mais 

semana menos 

semana 

1/1 “Houve umas alturas que pensei é mais semana 

menos semana, mas ele agarrou-se à vida 

porque o meu pai gosta muito de viver, gosta de 

festa (A.I.)” 

25.3.15.  Pensamento sobre o 

perder 

2/2 “Eu nem sei explicar, eu todos os dias penso (em 

a perder), mas todos os dias também digo vamos 

viver um dia de cada vez (M.A.)” 

25.3.16.  Perceção que doente 

tem medo de morrer 

1/1 “Ela quando morre aqui alguém na aldeia, ela 

fica… ela tem muito medo de morrer (D.A.)” 

25.3.17.  Consciente da idade 

do doente 

1/1 “Eu sei que não a posso ter cá toda a vida 

também que ela também já tem uma idade 

(D.A.)” 

25.3.18.  Será uma estrela a 

olhar para nós 

1/1 “Tento-me agarrar que ele um dia estará numa 

estrelinha a olhar por nós. Porque é ele, é a 

minha mãe, é toda gente, todos nós sabemos que 

há um dia… é a minha forma de me segurar e 

tentar minimizar as coisas (A.I.)” 

25.3.19.  Medo de perder o  

doente 

10/10 “Claro que tenho medo de um dia o perder e 

depois fico sem ninguém (M.F.)” 

25.3.20.  Sofrimento  1/1 “Estou como ela diz «nestes dias acabamos por 

sofrer tanto para acabar por morrer na mesma» 

(J.M.)” 

25.3.21.  Trauma da 

possibilidade de 

doente morrer em 

casa 

1/2 “E aquela coisa de me dizerem que a minha mãe 

vai morrer em casa, isso para mim é um trauma 

muito grande. E penso muito nisso (C.S.)” 

25.4.Posição face a morte 

(Agrega as verbalizações que remetem para o significado que os cuidadores atribuem à morte no geral) 
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25.4.1.  Coisa natural  1/1 “Parece que já não me afeta tanto a morte como 

antes, já aceito mais como uma coisa natural 

(D.A.)” 

25.4.2.  Familiarização com 

a perda 

1/1 “Repare, para mim esta situação já não é nova, 

quando houve uns problemas com a minha 

sogra, quem vinha com ela fazer quimioterapia 

era eu… (J.M.)” 

25.4.3.  Morte pode 

acontecer a qualquer 

momento 

1/1 “Sei que é algo que pode acontecer a qualquer 

momento (A.I.)” 

25.4.4.  Morte sempre 

preocupou 

1/2 “A morte para mim e qualquer pessoa é muito 

mal resolvido… eu continuo a dizer, que a morte 

para mim… desde criança que a morte para mim 

sempre foi uma coisa muito preocupante (AN.)” 

25.4.5.  Nada é eterno 1/1 “Eu até sou uma pessoa que pensa muito sobre a 

morte e de que nada é eterno (M.T.)” 

25.4.6.  Perdas passadas na 

mesma casa 

1/1 “Acho que tem um contra estar aqui nesta casa é 

que penso muitas vezes que já vi ir daqui o meu 

avô, já foram os meus pais e agora vai ele 

(M.G.)” 

25.4.7.  Reação negativa a 

perda passada 

1/1 “Mal porque já lidei muito mal com a morte do 

meu pai (C.S.)” 

25.4.8.  Sabemos que iremos 

morrer 

9/11 “Porque ao fim ao cabo nós sabemos que a 

partir do momento que nascemos, que saímos da 

barriga da mãe, estamos logo condenados à 

morte (J.M.)” 

25.4.9.  Sem medo de 

morrer 

2/2 “Eu não sou daquelas pessoas que tem medo de 

morrer, Deus é que manda, quando formos 

vamos, mas não temos pressa. Quando chegar, 

têm de nos levar (I.)” 

25.4.10.  Sem mudança de 

ver a vida e a morte 

3/3 “Acho que continuo a ver as coisas da mesma 

maneira (sobre vida e morte) (A.I.)” 

25.4.11.  Vamos para o outro 

mundo 

1/1 “Estamos a pensar andar anos num mundo e só 

andamos três ou quatro dias e depois vamos 

para outro mundo e já não vemos ninguém 

(M.F.)” 

25.5.Posição face a vida 

(Codifica as expressões que remetem para o significado que os cuidadores atribuem à vida) 

25.5.1.  A vida é assim 2/2 “A vida sempre foi uma mudança não é. A vida é 

assim (SN.)” 

25.5.2.  Andamos aqui para 

quê 

1/1 “Começamos a ter outra perceção sobre o que 

nós andamos aqui para quê se amanhã acaba 

(S.)” 

25.5.3.  Aproveitar com 

quem amamos 

1/1 “Eu sei que não se consegue e por mais que 

digamos que vamos gozar a vida por amanhã 

podemos já não estar cá, ninguém faz isso, nem 

que o digamos. Mas tentar aproveitar com as 

pessoas que amamos, porque rapidamente se 

vão embora (S.)” 
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25.5.4.  Com a idade a vida 

é outra 

1/1 “Conforme a idade a vida já é outra que não 

quando eramos novos (M.)” 

25.5.5.  Dar valor à vida 3/3 “Passei a dar mais valor à vida (S.)” 

25.5.6.  Desvalorização dos 

bens materiais 

1/1 “Eu acho que agora talvez encare a vida de 

outra maneira, talvez não esteja a ver tantos 

bens materiais (M.A.)” 

25.5.7.  Nem sempre 

acontece o melhor 

na vida 

1/1 “A vida, a gente pensa sempre no melhor mas às 

vezes não vem, como agora aconteceu (M.)” 

25.5.8.  Questionamento se 

vale apena tantas 

mesquenhices 

1/1 “Começamos a ter outra perceção... hoje estou 

bem amanhã já não estou ou vale apena tanta 

coisa, tantos problemas, tanta mesquenhices 

para quê?” 

25.5.9.  Vida como 

imprevisível 

2/2 “A vida é isto mesmo imprevisível, estamos aqui, 

estamos hoje vivos, às vezes falasse e olhe já 

foram tantos os que já foram (S.)” 

25.5.10.  Vida como mais 

curta 

3/3 “A vida em vez de ir para adiante vai para trás 

(M.F.)” 

25.5.11.  Vida muda pouco a 

pouco conforme 

ambiente 

1/1 “O dia de uma pessoa vai mudando pouco a 

pouco conforme o ambiente e a sua situação. Até 

aqui ela não tinha nada, eu nada tinha era uma 

brincadeira praticamente, a vida era diferente 

(I.)” 
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Anexo E- Exemplo de Pedido de Autorização enviado para Conselhos de Ética 

 

 

Exmo. Senhor Presidente  

do Concelho  de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

Venho por este meio solicitar a V.ª Exma. autorização para recolha dos dados, referentes a 

trabalho de investigação inserido no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), intitulado “A morte e o morrer em 

contexto hospitalar e domiciliar: estudo qualitativo comparativo com doentes em tratamento 

paliativo e familiares” da autoria da aluna Vânia Patrícia Costa Araújo, sob a minha orientação, 

Sónia Isabel Remondes Costa. 

  

O objetivo geral desta investigação consiste em compreender como doentes e familiares 

vivem o processo de doença e os tratamentos, no sentido de perceber quais as suas principais 

dificuldades, necessidades e desejos, os sentimentos e as emoções que as acompanham e forma 

como lidam com elas. Enquanto objetivos específicos, no grupo dos doentes pretende-se, dentro 

do enquadramento conceptual dos estádios do processo de lidar com a morte e o morrer 

descritos por Kübler-Ross, avaliar em que estádio os doentes se situam. No grupo dos 

familiares, perspetiva-se identificar a existência de sinais e sintomas de luto antecipatório. E 

ainda comparar as vivências da experiência de doença paliativa em doentes em tratamento em 

contexto hospitalar com as de doentes em tratamentos domiciliário e as experiências dos 

respetivos familiares. A realização deste trabalho visa assim contribuir para o desenvolvimento 

científico destas duas áreas (estádios do processo de lidar com a morte e o morrer e luto 

antecipatório) ainda pouco investigadas em Portugal, e para a melhoria dos cuidados prestados 

aos doentes em tratamento paliativo e familiares.  

Para concretizar os objetivos de investigação é necessária a realização de uma entrevista 

semiestruturada, por nós denominada de “entrevista conversada”. No sentido de proporcionar 

o clima de empatia mais favorável à expressão de sentimentos, emoções e significados descritos 

pelos participantes. Para garantir uma atitude mais centrada no paciente e familiar, por um lado; 

e por forma a assegurar que nenhum material da entrevista se perde, por outro; a entrevista será 

gravada, caso concedida autorização por parte dos participantes.     

 

Pretendemos aplicar 20 entrevistas semiestruturas em contexto hospitalar. Distribuídas por 

dois grupos de participantes, 10 doentes e 10 a familiares. Os serviços face aos quais vimos 

solicitar autorização para a recolha dos dados é a Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos 

do Planalto Mirandês. 
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  A presente investigação segue todos os requisitos éticos e deontológicos para a prática 

de investigação em psicologia, pelo que garantimos o anonimato e a confidencialidade de toda 

a informação recolhida, bem como, o respeito pela vontade dos participantes no caso de não 

quererem participar. Asseguramos ainda, que a recolha dos mesmos não interferirá com a 

dinâmica regular do serviço, nem como o trabalho dos profissionais de saúde. A recolha ficará 

a cargo da investigadora Vânia Patrícia Costa Araújo (estagiária de Psicologia Clínica no 

Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do CHTMAD), que se deslocará à instituição para 

administrar a entrevista.  

 

O presente pedido de autorização faz-se acompanhar do Projeto de Investigação do 

trabalho científico, no qual será possível encontrar a seguinte informação: fundamentação 

teórica e pertinência do trabalho, objetivos e metodologia a utilizar, e respetivos instrumentos.  

 

Esperando de V.ª Exa. a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar resposta à 

solicitação apresentada, disponibilizando-me para qualquer explicação complementar. 

 

Vila Real, maio de 2016. 

Com os melhores cumprimentos, 

______________________________________ 

(Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes Costa) 

                                                        Responsável pela coordenação da investigação  

------------------------------   

Departamento de Educação e Psicologia  

Escola de Ciência Humanas e Socias – UTAD 

costas@utad.pt 

916553021 

 

Autorização do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro - (preencha por favor os 

espaços que se seguem): 

Eu, ………………………………………………………………………………………. 

mailto:costas@utad.pt
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Presidente do Concelho de Administração do CHTMAD, declaro ter conhecimento dos 

objetivos da investigação “A morte e o morrer em contexto hospitalar e domiciliar: 

estudo qualitativo comparativo com doentes em tratamento paliativo e familiares” e 

autorizo a recolha de dados para a mesma, junto dos funcionários da instituição. 

 

Gratas pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos: 

       A Investigadora                                                 A Coordenadora da Investigação 

 

________________________                                     ____________________________ 

         (Vânia  Patrícia Costa Araújo)                                            (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-Costa)  

 

 


