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“… o ser humano é um valor absoluto, fim em si mesmo, porque dotado de 

razão. A sua autonomia, porque racional, é a raiz da sua dignidade, pois é 

ela que faz do homem fim de si mesmo.” 
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Resumo 

A limitação do esforço terapêutico constitui um dos problemas centrais na prática dos 

cuidados de enfermagem especializados à pessoa em situação crítica no que diz respeito às 

questões relacionadas com o final da vida. Aprofundar esta temática, a partir das vivências 

dos enfermeiros que trabalham em unidades de cuidados intensivos, é de extrema 

importância, uma vez que a limitação do esforço terapêutico é uma prática que ocorre com 

alguma frequência. 

Para tal, a investigação centrou-se numa abordagem qualitativa, de natureza descritiva e 

analítica. O método de recolha de dados foi a entrevista semi-estruturada e teve como técnica 

de tratamento de dados a análise de conteúdo. Foram definidos como participantes no estudo, 

enfermeiros a exercer funções numa unidade de cuidados intensivos de um centro hospitalar 

do norte do País. 

Foi possível perceber que os enfermeiros, perante uma situação de limitação do esforço 

terapêutico, apresentam sentimentos positivos de alívio, sensação de dever cumprido e 

tranquilidade, e sentimentos negativos de revolta, tristeza, angústia, frustração, impotência e 

desconforto. Como dificuldades sentidas pelos enfermeiros perante a indicação de limitação 

do esforço terapêutico, salienta-se a não participação no processo de tomada de decisão, o 

facto de não existir uma prescrição de limitação do esforço terapêutico, a não existência de 

protocolos em unidade de cuidados intensivos sobre limitação do esforço terapêutico, a 

incompreensão de atitudes terapêuticas, medidas de conforto instituídas e apoio à família. 

Como estratégias que lhes permita lidar com a indicação de limitação do esforço terapêutico, 

os resultados evidenciaram distanciamento, conformismo, maturidade, cuidado confortador e 

compreensão das medidas instituídas. Morrer com dignidade, representa para os enfermeiros 

deste estudo, ausência de sofrimento, presença da família, conforto e evitar a distanásia. 

Estes resultados permitem uma compreensão mais abrangente do objeto em estudo e podem 

orientar a prática de cuidados de enfermagem especializados, prestados à pessoa em situação 

crítica e com indicação de limitação do esforço terapêutico, mais congruente com a realidade, 

salvaguardando o respeito pela dignidade da pessoa em fim de vida.  

Palavras-chave: Limitação do esforço terapêutico, Cuidados de enfermagem, Unidade de 

Cuidados Intensivos. 
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Abstract 

Limitation of therapeutic effort is one of the central problems in the practice of specialized 

nursing care for the critically ill person with regard to end-of-life issues. Deepening this 

theme, based on the experiences of nurses working in intensive care units, is extremely 

important, since the limitation of therapeutic effort is a practice that occurs with some 

frequency. 

To this end, the research focused on a qualitative, descriptive and analytical approach. The 

method of data collection was the semi-structured interview and had data analysis technique 

as content analysis. Nurses working in an intensive care unit of a hospital in the north of the 

country were defined as participants in the study. 

It was possible to perceive that nurses, faced with a limitation of the therapeutic effort, 

present positive feelings of relief, sense of duty fulfilled and tranquility, and negative feelings 

of revolt, sadness, anguish, frustration, impotence and discomfort. As difficulties experienced 

by nurses in relation to the indication of limitation of the therapeutic effort, the lack of 

participation in the decision-making process, the fact that there is no prescription of limitation 

of the therapeutic effort, the absence of protocols in an intensive care unit on the limitation of 

the therapeutic effort, the incomprehension of therapeutic attitudes, measures of comfort 

instituted and support to the family. As strategies that allow them to deal with the indication 

of limitation of therapeutic effort, the results showed distancing, conformism, maturity, 

comforting care and understanding of the measures instituted. Dying with dignity, represents 

for the nurses of this study, absence of suffering, family presence, and comfort and avoiding 

dysthanasia. 

These results allow a more comprehensive understanding of the object under study and can 

guide the practice of specialized nursing care provided to the person in critical situation and 

with an indication of limitation of the therapeutic effort, more congruent with reality, 

safeguarding respect for the dignity of the person in order to life. 

Keywords: Limitation of therapeutic effort, Nursing Care, Intensive Care Unit. 
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1. INTRODUÇÃO  

A limitação do esforço terapêutico (LET) constitui um dos problemas centrais na prática dos 

cuidados de enfermagem especializados à pessoa em situação crítica na unidade de cuidados 

intensivos (UCI), no que diz respeito às questões relacionadas com o fim da vida. A sua 

prática correta consiste em limitar esforços terapêuticos quando a situação clínica da pessoa 

dá a certeza de que não existem mais possibilidades de recuperação. Aprofundar esta 

temática, a partir das vivências de profissionais de enfermagem que trabalham em unidades de 

cuidados intensivos (UCIs) é de extrema importância, uma vez que a LET é uma prática 

frequente a que estes profissionais estão expostos (Paredes Escobar, 2012).  

O respeito pela pessoa em situação crítica e pela sua dignidade, constitui a base essencial do 

agir em enfermagem, uma vez que é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo 

prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos 

grupos sociais em que ele está integrado, de maneira a permitir que mantenham, melhorem ou 

recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente 

quanto possível (Decreto-Lei nº 161/96, de 04 de setembro, artigo 48, nº 1). 

“As intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e 

da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2015, p.38), 

sendo valores a observar na relação terapêutica: a igualdade; a capacidade de escolha 

(liberdade responsável); a verdade e a justiça; o altruísmo e solidariedade; a competência e o 

aperfeiçoamento profissional (OE, 2015). 

Considerando a LET como uma problemática atual, que merece uma séria reflexão, foi a 

partir da consciência desta realidade, em que a vida e a morte se cruzam, e onde a 

possibilidade do prolongamento artificial da vida é uma realidade, que surgiu o interesse da 

nossa investigação. Foi colocada a seguinte questão de investigação: O que pensam os 

enfermeiros que trabalham numa UCI sobre a limitação do esforço terapêutico?. Relacionada 

com esta questão, equacionamos as seguintes subquestões: Quais os sentimentos dos 

enfermeiros perante a indicação de LET, em UCI?; Quais as dificuldades dos enfermeiros 

perante a indicação de LET, em UCI?; Quais as estratégias utilizadas pelos enfermeiros 

perante a indicação de LET, em UCI?.  
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Com este trabalho pretendemos analisar as vivências dos enfermeiros, em UCIs, que 

experienciaram a indicação de LET, e temos como objetivo geral, analisar a LET a partir das 

vivências de enfermeiros que prestam cuidados à pessoa em situação crítica e com indicação 

de LET, em UCI. Como objetivos específicos: i) analisar os sentimentos dos enfermeiros 

perante a indicação de LET; ii) compreender as dificuldades dos enfermeiros perante a 

indicação de LET; iii) identificar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros perante a 

indicação de LET.  

Pretendemos com este estudo, através dos resultados obtidos, registar recomendações que 

possam contribuir para uma prática de cuidados de enfermagem especializados, prestados à 

pessoa em situação crítica e com indicação de LET, mais congruente com a realidade, 

salvaguardando o respeito pela dignidade da pessoa em fim de vida.  

O presente estudo encontra-se estruturado em quatro partes. Numa primeira parte, 

procedemos à contextualização da problemática em estudo, tendo como base uma revisão 

sistemática da literatura, da qual resultou o enquadramento teórico. Numa segunda parte, 

expomos a metodologia de investigação utilizada, na qual são descritos todos os 

procedimentos utilizados. A terceira parte é dedicada à apresentação, análise e discussão dos 

achados e, por último, a quarta parte, é constituída pelas conclusões, sugestões e limitações do 

estudo. 

Um trabalho de investigação desta natureza deve contribuir para uma definição da 

problemática no contexto da prática de enfermagem especializada, podendo servir de ponto de 

partida para futuros trabalhos neste âmbito. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. Cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica, em unidades de 

cuidados intensivos 

Os cuidados intensivos, segundo Urden, Stacy e Lough (2006), surgiram para satisfazer a 

necessidade de organizar, em áreas distintas dos hospitais, pessoas com patologias agudas em 

risco de vida. Esta separação surgiu nos anos 1800 com Florence Nightingale, que colocou 

pessoas operados numa área separada do hospital.  

Também durante a segunda guerra mundial, devido à escassez de enfermeiras, foram criadas 

áreas de recuperação para pessoas no pós-operatórios de forma a melhorar a monitorização e 

vigilância (American Nurses Association [ANA], 2015).  

Em simultâneo, feridos graves, nomeadamente da II Guerra Mundial, da Guerra do Camboja e 

da Guerra do Vietname, exigiram um avanço e uma necessidade de resposta para o tratamento 

tanto da lesão traumática como da infeção grave (Paiva et al., 2016). 

A primeira UCI surge no início do século XX, em Baltimore, no Johns Hopkins Hospital, com 

apenas três camas, de forma a dar resposta ao pós-operatório da pessoa submetida a 

neurocirurgia (Urden et al., 2006). 

A epidemia de poliomielite em Copenhaga, em 1952, também levou ao desenvolvimento de 

UCIs, com o objetivo de responder às necessidades de suporte ventilatório em pessoas com 

insuficiência respiratória por poliomielite bulbar (Paiva et al., 2016). 

Com o avanço da tecnologia e da utilização consequente de intervenções médicas mais 

elaboradas, os hospitais organizaram unidades separadas com o intuito de rentabilizar o uso 

do equipamento e dos profissionais especializados. Estas unidades agrupavam as pessoas, em 

estado mais crítico, que eram colocados ao cuidado de enfermeiras com conhecimentos 

especializados (Urden et al., 2006). 

Em Portugal, as primeiras UCIs surgiram no final da década de 50 do século passado (Paiva 

et al., 2016) e durante estes últimos 50 anos assistimos ao desenvolvimento desta área 

importante da medicina, a Medicina Intensiva (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2003). 
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De acordo com a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI, 2016), a medicina 

intensiva é, então, “uma área diferenciada e multidisciplinar das ciências médicas” (p.5), que 

investe na prevenção, diagnóstico e tratamento de pessoas que apresentam “condições 

fisiopatológicas que ameaçam ou apresentam falência de uma ou mais funções vitais” (p.5), 

potencialmente reversíveis. Tem como objetivo primário o suporte e recuperação das funções 

vitais, tratando a doença subjacente de forma a proporcionar uma vida futura com qualidade 

(SPCI, 2016).  

A UCI tem como base três critérios fundamentais: prática, avaliação e investigação. A prática 

assegura as necessidades das pessoas 24 horas, permitindo continuidade nos cuidados através 

da monitorização, avaliação, diagnóstico e tratamento. A avaliação tem em conta variáveis 

relacionadas com a tipologia das pessoas admitidas, a taxa de sobrevivência, a capacidade de 

recuperação e a capacidade para dar resposta às necessidades humanas. É através da análise 

destas variáveis que são avaliados os objetivos/desempenho dos profissionais e os recursos 

necessários para cada UCI. Por sua vez, a investigação tem como objetivo a aquisição de 

conhecimentos sustentados na prática clínica, de forma a promover a melhoria do 

desempenho dos profissionais (DGS, 2003). 

A Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, tendo em consideração as técnicas utilizadas e 

as valências disponíveis, classifica a medicina intensiva em três níveis: I, II, III. O nível I, tem 

como objetivo básico a monitorização, geralmente não invasiva, assegurando manobras de 

reanimação e conexão com outros serviços ou unidades de nível superior. O nível II, já tem 

qualificação para monitorização invasiva e suporte das funções vitais. Deve igualmente 

proporcionar a articulação com unidades de nível superior e deve garantir a presença 

permanente de um médico com preparação específica. O nível III, presume o acesso aos 

meios de monitorização, diagnóstico e terapêutica, necessários. Corresponde aos serviços de 

medicina intensiva, que devem ter equipas médicas e de enfermagem específicas, treinadas e 

qualificadas. Garante a presença física nas 24 horas de um intensivista e deve garantir 

medidas de controlo de qualidade e programas de ensino em cuidados intensivos. Em 

Portugal, a designação de serviço de medicina intensiva refere-se apenas a unidades de nível 

III. “Os Serviços/Unidades de Cuidados Intensivos de nível III são polivalentes. Ser 

polivalente significa ser capaz de assegurar, em colaboração, os cuidados integrais para com 

os doentes por que se é responsável” (DGS, 2003, pp. 8, 9). 
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Segundo Paiva e cols. (2016), na Europa, hoje em dia, “são ventilados, em SMI, por doença 

crítica, cerca de 990.000 a 1.500.000 doentes/ano, são internados com lesão pulmonar aguda 

entre 85.000 e 410.000 doentes/ano e admitidos com sépsis 1.100.000 a 1.400.000 

doentes/ano” (pp. 4, 5). A população cada vez mais envelhecida e o aumento de doenças 

como hipertensão arterial e diabetes levaram ao acréscimo de necessidades em medicina 

intensiva, estimando-se um crescente aumento nos próximos anos. 

Atualmente, os cuidados intensivos são prestados por uma equipa multidisciplinar, com 

experiência aprofundada em cuidados à pessoa em situação crítica. A enfermagem à pessoa 

em situação crítica só surgiu há menos de 40 anos e com ela a aptidão de conhecimento e 

competências que permitiram assumir determinadas intervenções que, outrora, pertenciam aos 

médicos. Hoje em dia, os cuidados intensivos são prestados por uma equipa multidisciplinar 

(Urden et al., 2006).  

De acordo com a ANA (2015), a enfermagem tem como objetivo a “proteção, promoção e 

otimização da saúde e habilidades, prevenção de doenças e lesões,” (p.1), bem como facilitar 

o processo de cura e alívio do sofrimento através “do diagnóstico e tratamento da resposta 

humana e advocacia no cuidado de indivíduos, famílias, grupos, comunidades e populações” 

(p.1). 

O Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (Decreto-Lei n.º 161/96, de 04 de 

setembro), define enfermagem como uma profissão da área da saúde que “tem como objetivo 

prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos 

grupos sociais em que ele está integrado” (capítulo II, artigo 4º), contribuindo para a 

manutenção e recuperação da saúde, “ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 

funcional tão rapidamente quanto possível” (capítulo II, artigo 4º). Os cuidados de 

enfermagem são definidos como “intervenções autónomas ou interdependentes” (capítulo II, 

artigo 4º), realizadas pelo enfermeiro. 

O enfermeiro é considerado parte fundamental da estrutura organizacional a nível hospitalar. 

É um profissional habilitado, “com competência científica, técnica e humana para a prestação 

de cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e comunidade, aos níveis da 

prevenção primária, secundária e terciária” (Decreto-Lei n.º 161/96, de 04 de setembro, 

capítulo II, artigo 4º).  
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Partindo deste pressuposto, torna-se essencial a aquisição constante de novas competências e 

conhecimentos. Segundo Camelo (2012), O enfermeiro em UCI necessita, “além de 

qualificação adequada, mobilizar competências profissionais específicas, durante a execução 

do seu trabalho” (p.3), de forma a conciliar “conhecimento técnico-científico, domínio da 

tecnologia, humanização, individualização do cuidado e (…), qualidade na assistência 

prestada” (p.3).  

Para a mesma autora, o trabalho do enfermeiro em UCI caracteriza-se pela exigência de 

competências técnico-científicas específicas. Nesse contexto, torna-se essencial identificar as 

competências dos enfermeiros em UCI. Os cuidados de enfermagem à pessoa em situação 

crítica são “cuidados altamente qualificados, prestados de forma contínua à pessoa com uma 

ou várias funções vitais em risco imediato, permitindo assim manter as funções vitais, 

prevenindo complicações, limitando incapacidades futuras, potenciando uma recuperação 

máxima da pessoa” (OE, 2011, p.3), ou seja, estes cuidados têm como objetivo conhecer a 

situação da pessoa a quem se vai prestar cuidados, detetando as complicações precocemente 

de forma a assegurar as ações em tempo útil (Regulamento n.º 124/2011, de 18 de fevereiro). 

A avaliação diagnóstica e a monitorização contínua são de extrema importância, sendo 

competências especializadas do enfermeiro: “cuidar da pessoa a vivenciar processos 

complexos de doença crítica e/ou falência orgânica” (p.8656), a” resposta a situações de 

catástrofe ou emergência multi-vítima, da concepção à acção” (p.8656), assim como “a 

maximização da intervenção na prevenção e controlo da infeção perante a pessoa em situação 

crítica e ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de resposta em 

tempo útil e adequadas” (Regulamento n.º 124/2011, p.8656). 

A American Association of Critical Care Nurses (2008) descreveu as responsabilidades dos 

enfermeiros em cuidados intensivos. Estes têm o dever de respeitar o direito de decisões 

autónomas e informadas da pessoa ou seu representante legal, auxiliando na educação e 

suporte para tomar essas decisões. Têm o dever de aceitar as decisões da pessoa ou 

representante ou, caso contrário, transferir os cuidados para outro enfermeiro com iguais 

competências. Devem intervir para o melhor interesse da pessoa, respeitar os direitos, crenças 

e valores e auxiliar a pessoa a ter os cuidados necessários. Devem representar a pessoa tendo 

em conta as suas escolhas e interceder pelos que não conseguem falar por si próprios em 

situações que exigem atuação imediata. Devem ser o elo de ligação entre a pessoa, a família e 

os restantes profissionais de saúde e assegurar a qualidade dos cuidados prestados. 
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O ambiente de cuidados intensivos, marcado pelo aparato tecnológico, dirige a sua 

intervenção para a monitorização e tratamento das situações de doença que ameaçam a vida. 

Os enfermeiros em cuidados intensivos devem ter competências para garantir cuidados de alta 

qualidade, utilizando todas as tecnologias adequadas e, em simultâneo, garantir abordagens 

psicossociais e holísticas que vão ao encontro da situação da pessoa (Urden et al., 2006).  

2.2. Fim de vida em unidades de cuidados intensivos  

O final de vida tem associado um conjunto de conceitos que é importante distinguir. Na 

abordagem das questões éticas no final de vida, consideramos e distinguimos a eutanásia, 

suicídio assistido, distanásia, futilidade terapêutica e ortotanásia, com o objetivo de clarificar 

o equilíbrio entre as “boas práticas em saúde e os valores e as vontades da pessoa” (L. Nunes, 

2016, p.110). 

Eutanásia pode ser definida como uma ação requerida por uma pessoa consciente, que pede ao 

médico que lhe abrevie a vida de forma pacífica e sem sofrimento, perante uma situação de 

doença terminal, respeitando um conjunto de requisitos e procedimentos (L. Nunes, 2016; 

Radbruch et al., 2016). Consiste na administração de medicamentos com intenção de por 

término à vida da pessoa, a seu pedido (Rocker, Puntillo, Azoulay & Nelson, 2010). 

É necessário efetuar uma distinção entre eutanásia e suicídio medicamente assistido. Estes 

dois conceitos representam atos muito distintos. Isto é, na eutanásia, os procedimentos 

necessários à morte da pessoa, por exemplo, a administração de drogas, são executados de 

forma ativa por outra pessoa. No suicídio medicamente assistido, é a pessoa que executa o 

procedimento, embora haja a intervenção de uma outra pessoa na preparação do suicídio. 

Resumindo, no suicídio medicamente assistido, o médico prescreve/fornece as drogas para a 

pessoa autoadministrar, a pedido voluntário, estando a pessoa competente para o realizar (L. 

Nunes, 2016; Radbruch et al., 2016; Rocker et al., 2010). 

A eutanásia pode ser classificada, quanto ao consentimento, em: “voluntária”, onde a morte é 

provocada pela vontade expressa da pessoa; “não-voluntária”, quando não existe manifestação 

por parte da pessoa por ser incapaz (e.g., recém-nascido ou deficiência mental profunda); e 

“involuntária”, quando a decisão de pôr fim à vida é tomada por outro indivíduo sem que haja 

uma vontade prévia manifestada pela própria pessoa (e.g., decisão tomada pelo médico ou 

família perante uma pessoa inconsciente) (L. Nunes, 2016). 
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Temos, ainda, a distinção entre eutanásia “passiva” e “ativa”. Na” passiva”, existe uma 

omissão de medidas para salvar a vida, isto é, o médico não administra nenhuma substância 

que provoque a morte a pessoa, mas, ao suspender algum tratamento de suporte de vida ou o 

facto de não administrar alguma terapêutica, acaba por o fazer. Na “ativa”, a morte é planeada 

entre o médico e a pessoa, e ocorre com a administração, por exemplo, de uma injeção letal, 

provocando a morte, sem sofrimento (L. Nunes, 2016). 

Para esta autora, é necessário estar atento aos conceitos e realizar uma atualização crítica. Não 

se deve utilizar a palavra eutanásia quando “se suspendem medidas que são fúteis, não se trata 

de eutanásia, quando se alivia o sofrimento com medidas paliativas” (p.73). Para haver 

eutanásia é necessária a presença de dois elementos: “uma pessoa que pede a morte e um 

médico que a provoca” (L. Nunes, 2016, p.73).  

Desta forma, a sedação paliativa, que consiste na administração deliberada de medicação 

sedativa em doses e combinações necessárias para reduzir o estado de consciência o suficiente 

para aliviar sintomas refratários, não é considerado eutanásia, uma vez que a intenção 

principal não é terminar com a vida (Rocker et al., 2010). 

Em Portugal, a eutanásia é crime, de acordo com o código penal. Na Europa, a Holanda e a 

Bélgica foram os primeiros países a legalizar a eutanásia, em 2002, seguindo-se o 

Luxemburgo (L. Nunes, 2016). A Suíça, onde fica a conhecida clínica Dignitas, que recebe 

pessoas terminais de todo o mundo, permite a eutanásia ativa, mas não o suicídio assistido. 

Se, por um lado, temos conceitos relacionados com o apressar da morte, por outro, temos 

conceitos de prolongar a vida. A distanásia ou obstinação terapêutica consiste no 

prolongamento da vida através de meios artificiais e desproporcionais, que resultam em 

sofrimento, sem benefício, isto é, não aumentam a sobrevida, apenas prolongam o processo de 

morte (L. Nunes, 2016). 

A aplicação de medidas terapêuticas fúteis vai contra o princípio da dignidade humana, 

prejudicando a qualidade de vida digna até à morte, sendo considerada uma má prática tanto 

do ponto de vista ético como deontológico (L. Nunes, 2016). 

Por sua vez, a palavra "ortotanásia" desperta muitas incertezas e ambiguidades. 

Etimologicamente, o termo significa “morte correta” (ortós: correto, thanatos: morte), ou seja, 

é a morte no seu tempo certo (Dreher, 2009). Para o teólogo Vidal (1996), “a ortotanásia é 

uma síntese ética do direito de morrer com dignidade e do respeito pela vida humana” (p.98).  
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A ortotanásia evitaria, assim, a distanásia que, por sua vez, se dedica à “prossecução de 

tratamentos visando a cura mesmo quando não existe qualquer esperança de obter uma 

melhoria” do estado da pessoa (Pacheco, 2002, p.65). 

Para os enfermeiros, a ortotanásia em ambiente hospitalar “é o reflexo de uma ação médica 

destinada a paliar o sofrimento do paciente terminal e, assim, propiciar a morte no momento 

certo, com a conivência de enfermagem” (Bisogno et al., 2010, p.332). Considera-se uma 

prática oculta, uma vez que é executada, mas a palavra “ortotanásia” é substituída por outras 

expressões (Bisogno, Quintana & Camargo, 2010). 

A maioria dos profissionais de saúde não possui um conhecimento conceitual do significado 

de ortotanásia e o termo não faz parte do seu universo simbólico. No entanto, os enfermeiros 

reconhecem que se trata de uma questão polémica que suscita opiniões diversas, uma vez que 

a palavra ortotanásia está muito associada à questão da eutanásia, que é motivo de discussão 

em diversos meios (Bisogno et al., 2010).  

A decisão de não iniciar ou de interromper tratamentos que implicam sofrimento e 

desconforto, e que não trazem benefícios, designa-se de “abstenção de terapêuticas inúteis ou 

desproporcionadas”. A questão primária é saber o que é, de facto, inútil e como se pode medir 

os riscos e os benefícios (L. Nunes, 2016). 

Resumindo, a suspensão ou abstenção de meios desproporcionados de tratamento 

(reanimação cardiorrespiratória, “Ordem de Não-Reanimar”) são hoje em dia uma prática 

corrente, consolidando-se a noção de que vida humana deve ser respeitada na sua dignidade, 

sobretudo no final da sua existência (R. Nunes, 2008).  

Os enfermeiros em UCI, como profissionais de saúde que estão mais próximos da pessoa, 

experienciam frequentemente a indicação médica de LET. Assim, uma reflexão sobre LET 

torna-se essencial, dado que “os cuidados de enfermagem não podem adquirir sentido, e não 

podem evoluir, se não forem às fontes de todo o questionar sobre as forças contraditórias e 

indissociáveis da vida e da morte” (Collière, 1989, p.253).  

De acordo com Puntillo (2005), o enfermeiro em cuidados intensivos deverá ter participação 

ativa nas discussões, juntamente com a restante equipa e a família, sobre a pessoa, 

nomeadamente no que respeita aos cuidados de conforto no final de vida. 
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Para esta autora, os sintomas mais comuns vivenciados pelas pessoas em fim de vida são: 

“dor e ansiedade; confusão e agitação; dispneia; sede e ressecamento da boca” tendo o 

enfermeiro um papel ativo no controlo e alívio destes sintomas (Puntillo, 2005, p.494). 

Rocker e cols. (2010), para além dos sintomas referidos, consideram ainda os distúrbios do 

sono. 

Borsellino (2015) corrobora e afirma que, retirar os tratamentos não implica retirar os 

cuidados, sendo importante estabelecer medidas paliativas para aliviar a dor e o sofrimento, 

sendo que o sofrimento é considerado um foco de atenção dos enfermeiros (ICN, 2006). 

O Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE, 2006) define sofrimento como” sentimentos 

prolongados de grande pena associados a martírio e à necessidade de tolerar condições 

devastadoras, isto é, sintomas físicos crónicos como a dor, desconforto ou lesão, stress 

psicológico crónico, má reputação ou injustiça” (p.88). 

Diagnosticar e tratar a dor promove o conforto, melhora os resultados e alivia o sofrimento. 

Para o alívio da dor e ansiedade, o enfermeiro deve evitar procedimentos desnecessários (e.g., 

alterações de decúbito frequente, realização de pensos, colocação de sonda nasogástrica…), 

uma vez que estes constituem uma das principais causas de dor. Deve ser feita uma avaliação 

das necessidades e efetuar apenas procedimentos que têm como finalidade o conforto. Para a 

diminuição da ansiedade, para além das medidas de conforto e relaxamento, preconiza-se o 

uso de ansiolíticos ou antidepressivos (L. Nunes, 2016; Puntillo, 2005; Rocker et al., 2010). A 

morfina é o opióide de eleição para o controlo da dor, uma vez que permite o alívio de outros 

sintomas como a dispneia, a fadiga e a tosse (Carvalho, 2009). 

O delírio provoca, nos membros da família e até mesmo na pessoa, angústia, sendo bastante 

oneroso para quem presta cuidados. A pessoa e a família devem ser informadas relativamente 

às manifestações de delírio antes e durante a ocorrência deste, a fim de reduzir os danos 

(Rocker et al., 2010). Relativamente à confusão/agitação, o tratamento da causa, quando 

conhecida, constituí prioridade. Caso a causa não seja conhecida, deverão ser controlados os 

sintomas, sendo a administração de neuroléticos, nomeadamente haloperidol, fundamental 

(Puntillo, 2005). 

A dispneia consiste numa sensação subjetiva de respiração difícil, podendo levar a pessoa a 

um grande cansaço e ser bastante perturbador para a família (Rocker et al., 2010). Para o 

controlo da dispneia, o enfermeiro deverá colocar a pessoa numa posição com cabeceira a 90º 
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ou, quando possível, sentada. Assegurar uma relação de confiança e garantir à pessoa que esta 

não ficará sozinha também ajuda a diminuir a ansiedade e, consequentemente, a dispneia. A 

administração de morfina ou benzodiazepinas também auxilia na diminuição da dispneia 

(Puntillo, 2005). 

Para o alívio da boca seca e sensação de sede devem ser realizados diariamente cuidados de 

higiene oral. O uso de alguns medicamentos, a presença de candidíase oral e mesmo a 

respiração pela boca, são as principais causas destes fenómenos (Puntillo, 2005; Rocker et al., 

2010).  

Para além do descrito, os cuidados de conforto desempenhados pelo enfermeiro ainda 

incluem: medidas de higiene geral, uso de colírios para os olhos e pomadas para lábios, 

manutenção da temperatura corporal, privacidade e diálogo com a pessoa sobre todas as 

atividades que estão a ser realizadas (Puntillo, 2005; Rocker et al., 2010). 

Uma das indicações na LET é a suspensão da ventilação mecânica. Esta ocorre quando a sua 

retirada reduz a dor e sofrimento da pessoa em fim de vida. Nesta situação, o enfermeiro tem 

o papel ativo na decisão e implementação da medida, assegurando que a decisão está 

devidamente fundamentada e que a discussão foi feita por todos os elementos da equipa e 

família (Puntillo, 2005).   

De acordo com o estudo desenvolvido por Curtis e Vicent (2010), a abordagem para a 

suspensão da ventilação mecânica inclui oito etapas: 1) comunicação do processo de 

suspensão de ventilação à pessoa (se capaz de compreender), à família e à equipa 

multidisciplinar; 2) documentação da tomada de decisão e da comunicação, no processo 

clínico; 3) explicação à pessoa e família sobre o tempo em ventilação espontânea e a incerteza 

do tempo provável, bem como possíveis sintomas e tratamento para sintomas associados à 

suspensão das medidas; 4) avaliação do conforto da pessoa, administrando drogas opiáceas ou 

benzodiazepinas para o tratamento do desconforto tendo em conta os sintomas identificados; 

5) reavaliação e tratamento do desconforto da pessoa sempre que necessário; 6) redução do 

suporte ventilatório em cerca de 50%; 7) repetir as etapas 5 e 6 até que o suporte ventilatório 

seja apenas o fornecido pelo ar ambiente; 8) retirar o ventilador mecânico e colocar a pessoa 

em peça em T ou extubar. 

Para os mesmos autores, a interrupção abrupta da ventilação mecânica é um dos poucos 

tratamentos de suporte de vida que provoca desconforto, uma vez que, normalmente, existe a 
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transição do suporte ventilatório total para a peça em T ou extubação. A administração de 

opioides e benzodiazepinas é frequentemente usada para tratar o desconforto da pessoa, e há 

evidências observacionais que sugerem que o uso apropriado desses medicamentos não 

acelera a morte. 

A pessoa em situação crítica é sempre vista como um centro de atenção de quem cuida, não 

devendo ser negligenciados os cuidados físicos, psicológicos ou espirituais. A pessoa não 

deve ser vista apenas como um conjunto de órgãos que podem deixar de funcionar 

corretamente (Pacheco, 2002).  

Watson (2002), afirma que cuidar é desenvolver atitudes de conforto mesmo quando já não 

existem possibilidades de recuperação e, nesse caso, ajudar a pessoa a ter qualidade até ao fim 

da vida. 

2.3. Limitação do esforço terapêutico em unidade de cuidados intensivos 

As questões relacionadas com o fim de vida em UCI, estão associados a decisões éticas. Estas 

decisões têm um impacto significativo tanto sobre os profissionais envolvidos no processo de 

decisão, como também sobre a própria pessoa e familiares (Teixeira, Ribeiro, Fonseca & 

Carvalho, 2013). 

Devido ao progresso surgiram novos dilemas éticos, não estando definido claramente o que 

separa a boa prática e o uso racional da tecnologia. Primeiro, devido à falta de recursos, as 

decisões eram baseadas no princípio da dignidade. Em pessoas sem possibilidade de 

recuperação não eram aplicadas medidas de forma a evitar o sofrimento prolongado. Hoje em 

dia, com a existência de inúmeras opções para sustentar a vida, essa dignidade já não está em 

discussão e, muitas vezes, são implementadas medidas desproporcionadas, sem qualquer 

benefício (Baena Álvarez, 2015; Borsellino, 2015).  

Do ponto de vista ético, existem diferenças práticas importantes entre a suspensão (withdraw) 

e a abstenção (withhold) de tratamento. De forma a trespassar esta questão da suspensão 

versus abstenção de tratamento, recorre-se à expressão “Limitação do esforço terapêutico” 

(LET), que engloba ambos os conceitos (Baena Álvarez, 2015; Borsellino, 2015; R. Nunes, 

2008).  



13 

LET pode ser definida como uma decisão pensada sobre a não implementação ou suspensão 

de medidas terapêuticas que não trarão nenhum benefício, devendo ser aplicada a pessoas, de 

acordo com a decisão médica, cujo estado seja irrecuperável/terminal (Borsellino, 2015; 

Paredes Escobar, 2012). 

Para Ponce e Mendes (2015), deve ser efetuada uma análise cuidada que inclui: 

”caracterização clínica do caso, prognóstico provável; preferências da pessoa, se conhecidas 

de forma escrita ou verbal; qualidade de vida previsível; aspetos conjunturais, tais como 

económicos, religiosos ou familiares” (p.559). 

Para Carneiro (2008), é essencial estabelecer o diagnóstico e prever o prognóstico no 

momento da decisão, pois só desta forma será possível determinar as hipóteses e validar as 

intervenções. No entanto, segundo Ponces e Mendes (2015), esta decisão não deverá ser 

tomada tendo em conta, apenas, a previsão do médico em termos de prognóstico mesmo 

considerando os scores de gravidade utilizados em UCI, uma vez que são falíveis. Esta 

decisão deve ser discutida e só deve ser validade após consenso de todos os elementos da 

equipa que trata a pessoa e a família ou representante legal. 

O processo de LET é orientado tendo em consideração os princípios da bioética: 

Beneficência, Não-maleficência, Justiça e Autonomia (R. Nunes, 2008). 

O princípio da beneficência defende “o dever de fazer o bem, de ajudar o outro a obter o que é 

para seu benefício” e o princípio da não-maleficência baseia-se “na forma de não fazer mal, 

sobretudo de não causar dano” (artigo 81º do código deontológico dos enfermeiros, OE, 2003, 

p.52). Ou seja, beneficência significa fazer o que é, ou se julga ser, o melhor para a pessoa. 

Neste contexto, o objetivo é não prolongar nem acelerar o processo natural de morrer, 

evitando ou reduzindo o sofrimento da pessoa e da família. Não-maleficência significa, neste 

contexto, evitar a imposição de medidas desnecessárias à pessoa e à família (Chawla & Todi, 

2012). A decisão é um processo de aprendizagem, é considerada um comportamento ético que 

visa a resolução de um problema, tendo em conta o respeito para com os outros (Gracia, 

2008).  

Outro princípio a ser respeitado é o princípio de justiça, em que a pessoa, em circunstâncias 

semelhantes, deve receber o mesmo tratamento (Chawla & Todi, 2012). 

Quando está em causa a decisão de não iniciar ou suspender medidas terapêuticas de suporte 

de vida, o princípio da autonomia, que permite à pessoa, após devidamente informada, ter 
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liberdade para escolher/recusar as medidas terapêuticas que lhe são propostas, deve ser 

respeitado. Segundo este princípio, par além da escolha/recusa de tratamentos, a pessoa 

também não pode exigir tratamentos considerados inapropriados pelo médico. Contudo, 

existem situações em UCI que não permitem que este princípio seja respeitado ou esteja 

comprometido. Temos, como exemplo, a ventilação mecânica invasiva e a sedação que 

alteram a perceção da realidade e a capacidade de comunicar a sua opinião (Chawla & Todi, 

2012; Ponce & Mendes, 2015). 

 “A decisão deve ser tomada em função da pessoa e não da doença (…), interpretada à luz do 

benefício espectável versus sofrimento tolerável“ (Carneiro, 2008, p.274). A decisão deve ter 

em conta a dignidade humana, o respeito pela liberdade de escolha e a qualidade de vida 

prevista para a pessoa (Carneiro, 2008; Ponce & Mendes, 2015).  

Na Declaração dos Direitos do Homem, são descritos os princípios que estão associados ao 

conceito de dignidade humana, entre eles, o direito à vida, a proibição de tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes, o respeito pela vida privada e familiar, o direito à saúde e a 

liberdade de investigação. Estes princípios são fundamentais na tomada de decisão em fim de 

vida. No que se refere ao respeito pela liberdade de escolha, o profissional de saúde deverá 

respeitar não só a escolha da pessoa (sempre que a este seja reconhecida essa capacidade), 

como também a da sua família. O conceito de qualidade de vida em fim de vida merece uma 

reflexão adequada. É necessário considerar os aspetos que poderão afetar cada pessoa, não 

sendo correto a uma pessoa avaliar a qualidade de vida de outra pessoa. A qualidade de vida é 

subjetiva e influenciada pela personalidade e perceção que a pessoa atribui à sua doença (L. 

Nunes, 2016; OE, 2015).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1997), qualidade de vida é a perceção do 

indivíduo da sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores, nos quais ele 

vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Desta forma, 

considerar a qualidade de vida para a tomada de decisão, não é um trabalho fácil. 

A decisão de LET deve seguir os princípios e regras que regem tanto a nível internacional 

como nacional. A prática deve obedecer às regras estabelecidas pela ordem jurídica, tendo em 

conta as disposições estabelecidas no Código de Ética Médica e no Código de Ética para 

Enfermeiros. Para além disso, é obrigatório atender à vontade expressa pela pessoa, aceitando, 



15 

através do consentimento informado, o facto de esta recusar um determinado tratamento 

(Borsellino, 2015; Rocker et al., 2010). 

Desta forma, importa definir diretrizes que ajudem os médicos e os enfermeiros a lidar com 

este problema, cada vez mais recorrente na sua atividade profissional. Neste contexto, o 

Conselho Federal de Medicina determinou que, através da Resolução n.º 1.805, de 09 de 

novembro:  

Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar 

ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, 

garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 

sofrimento, na perspetiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do 

paciente ou de seu representante legal. (Bisogno et al., 2010, p.328; R. Nunes, 

2008, p.3)  

No sentido de ajudar no desenvolvimento desta matéria, o Serviço de Bioética e Ética Médica 

da Faculdade de Medicina do Porto, através da conferência nacional de consenso sobre 

suspensão e abstenção de tratamento em pessoas sem possibilidades de recuperação, realizada 

no dia 11 de janeiro de 2008, submeteu um conjunto de guidelines de orientação ética/clínica 

para os médicos, para que estes tivessem ao seu dispôr mais um instrumento que os auxiliasse 

nas decisões relativas ao final da vida (Apêndice A) (R. Nunes, 2008).  

Para Borsellino (2015), hoje em dia, não existem dúvidas quanto à importância do 

consentimento em termos legais e imperativos na decisão de iniciar ou não iniciar um 

tratamento. A vontade da pessoa, capaz de tomar decisões, constitui um critério bem definido 

para orientar as decisões respeitantes à LET. 

No entanto, este critério ainda está em avaliação, sendo a sua implementação insuficiente. 

Este fenómeno ocorre em muitos casos pela persistência, por parte dos profissionais, em 

executar abordagens em que não é facultada a informação devida dos procedimentos e não é 

permitida a participação da pessoa na tomada de decisão, bem como a necessidade de evitar a 

morte por qualquer meio, considerando este desfecho uma falha (Borsellino, 2015).  

No caso em que as pessoas não possuem capacidade de decisão em relação aos tratamentos 

que aceitam, ou não, ser submetidos, esta decisão é tomada reconhecendo a sua vontade, 

crenças e valores no momento em que ainda era capaz, se expresso. Em alternativa, se houver 

referência à nomeação de alguém para tomar as suas decisões e participar no processo de 

tomada de decisão, essa pessoa assume a capacidade de decisão (Borsellino, 2015; Todi & 

Chawla, 2012).  
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As Diretrizes Antecipadas de Vontade (DAVs) representam uma forma de concretização da 

vontade da pessoa e tem como objetivo principal salvaguardar, de forma perspetivada, a 

autonomia e o respeito pela pessoa humana. Recoloca a autonomia da pessoa no centro das 

questões relacionadas com o fim de vida. Pretende, assim, fazer frente à obstinação 

terapêutica, ao encarniçamento terapêutico e à prática de uma medicina que tem apenas como 

objetivo prolongar da vida sem limite (Chawla & Todi, 2012; Gonzalez, 2013; L. Nunes, 

2016).  

Em Portugal, esta é uma realidade ainda prematura. As DAVs foram regulamentadas pela Lei 

nº 25/2012, de 16 de julho, que as define como:  

… documento unilateral … no qual uma pessoa maior de idade e capaz, que não se 

encontre interdita ou inabilitada por anomalia psíquica, manifesta antecipadamente 

a sua vontade, livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que 

deseja receber, ou não deseja receber, no caso de, por qualquer razão, se encontrar 

incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente. (p.3728) 

A presente lei, para além de estabelecer o regime das DAVs, cria também o Registo Nacional 

de Testamento Vital (RENTEV), onde constam as pessoas que declaram antecipadamente a 

sua vontade relativamente às questões de fim de vida (L. Nunes, 2016). 

Trata-se, então, de um ato jurídico em que é declarado previamente pelo seu autor enquanto 

juridicamente apto para o fazer, decisões relativas a futuros cuidados de saúde. Pode ser 

manifesto de duas maneiras distintas, que não se excluem entre si: ou se manifesta a vontade 

num documento escrito (Testamento Vital) e/ou se delega a manifestação dessa vontade num 

procurador para esse efeito (Procurador de Cuidados de Saúde). As DAVs formalizam-se 

através de um documento escrito ou através do preenchimento do modelo facultativo, 

devendo ser assinados presencialmente perante funcionário do RENTEV ou assinatura 

reconhecida pelo notário. Este documento tem um prazo de validade de cinco anos a contar 

desde a sua assinatura (Lei nº 25/2012, de 16 de julho). 

O testamento vital, conforme o artigo 2º, nº 2 da Lei nº 25/2012, de 16 de julho, é definido 

como “um documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio” 

(p.3728), em que uma pessoa “maior de idade e capaz, que não se encontre interdita ou 

inabilitada por anomalia psíquica manifesta antecipadamente a sua vontade consciente, livre e 

esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja 

receber” (p.3728), no caso de, por algum motivo, se encontrar incapacitado para de forma 

autónoma manifestar a sua vontade. 
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Por sua vez, a procuração de cuidados de saúde é um documento que permite atribuir a uma 

pessoa, voluntariamente, poderes de representação no que diz respeito aos cuidados de saúde. 

Desta forma, as decisões tomadas pelo procurador de cuidados de saúde devem ser 

consideradas pelos profissionais de saúde. “Em caso de conflito entre as disposições 

formuladas no documento de DAVs e a vontade do procurador de cuidados de saúde, a lei 

determina, que prevalece a vontade do outorgante expressa naquele documento” (artigo 13º, 

nº 2 da Lei nº 25/2012, de 16 de julho, p.3). 

Contudo, existem exceções que se fundamentam na chamada “Emergency Exception”. Estas 

exceções resultam do dever que o profissional de saúde tem em executar todos os atos 

indispensáveis à preservação da vida, da dignidade e da integridade da pessoa, conforme 

código deontológico dos médicos, artigo 47º (Regulamento n.º 14/2009, de 13 de janeiro) e 

código deontológico dos enfermeiros, artigos 76º e 82º (OE, 2003). Nesta circunstância, os 

profissionais não têm o dever de levar em consideração as DAVs, uma vez que o acesso às 

mesmas pode implicar uma demora que compromete ou aumenta os riscos para a vida ou 

saúde (artigo 6º, n.º 4, Lei n.º 25/2012, de 16 de julho).  

Em Portugal, esta realidade ainda é bastante recente e há pouca evidência em relação a esta 

temática. Beckstrand e Kirchhoff (2009), ao estudar os comportamentos dos profissionais de 

saúde de cuidados intensivos, concluíram que, apesar da existência de uma diretiva prévia de 

vontade, esta não teve efeito sobre as decisões acerca do tratamento da pessoa.  

Estudos revelam que existe uma baixa prevalência de pessoas com as suas vontades expressas 

relativamente ao tratamento de fim de vida (testamento vital ou representante legal) a dar 

entrada em UCI (Paredes Escobar, 2012; R. Nunes, 2008).  

Assim, de acordo com Rocker e cols. (2010), as decisões permanecem, na maioria das vezes, 

sob a exclusiva responsabilidade dos médicos. Na Europa, está presente uma atitude 

"paternalista" dos médicos que procuram evitar a dor adicional e ansiedade para os familiares. 

Segundo os mesmos autores, a parceria médico-enfermeiro, na Europa, quanto às decisões de 

fim de vida, necessita ser melhorada, uma vez que as opiniões dos enfermeiros são uma 

componente obrigatória no processo de decisão e, grande parte das vezes, não são solicitadas. 

Os processos de tomada de decisão que envolvam outros cuidadores (médico da família, 

psicólogos, etc.) devem ser utilizados quando necessário.  
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2.4. Os enfermeiros perante a limitação do esforço terapêutico, em unidades de 

cuidados intensivos 

No sentido de melhor compreender as vivências dos enfermeiros perante a pessoa em situação 

crítica em LET, em UCI, recorreu-se à revisão sistemática da literatura, utilizando as 

palavras-chave: “Limitation of therapeutic effort”, “Nursing Care” e “Critical Care Unit”, 

integradas na expressão de pesquisa (Limitation of therapeutic effort AND critical care unit), 

(Limitation of therapeutic effort OR Nursing care) e (Limitation of therapeutic effort AND 

nursing care). 

A revisão da literatura foi efetuada a partir das bases de dados eletrónicas: PubMed; B-on e 

EBSCO. Foram identificados 62 estudos na PubMed, 28 na B-on e 36 na EBSCO. Em todas 

as bases de dados, foram ativadas as opções de texto integral, assim como todos os artigos 

publicados nos anos de 2008 a 2018. Posteriormente, foram delineados critérios de inclusão e 

de exclusão.  

Foram incluídos todos os estudos primários de metodologia qualitativa efetuados nas UCIs de 

adultos, sendo, portanto, excluídos todos os estudos em UCIs pediátricas, de neonatologia, 

bem como os que apresentassem metodologia quantitativa.  

Após a análise dos artigos pesquisados na base de dados eletrónica PubMed, foram excluídos 

52 artigos de um total de 62, pelo título e respetivo resumo. Concluiu-se que, dos 62 artigos, 

apenas 10 cumpriam integralmente todos os critérios (Tabela 1).  

Tabela 1.  
Estudos selecionados (PubMed) 

 Nº Artigo 

 4 Limitation of the therapeutic effort: ethical and legal justification for withholding and/or withdrawing life 

sustaining treatments. 

 6 Perception of ethical attitudes of intensive care nurse`s on treatment limitation. 

 7 Ethics and end of life care for adults in the intensive care unit. 

 8 ICU nurse`s experiences in providing terminal care. 

 9 Withholding or withdrawing therapy in intensive care units: an analysis of collaboration among healthcare 

professionals. 

 10 Phenomenological study of ICU nurse`s experiences caring for dying patients 

 11 Critical care nurse`s experiences of grief in an adult intensive care unit. 

 13 Ethical decision making in intensive care units: a burnout risk factor? Results from a multicenter study 
conducted with physicians and nurses 

 14 Exploration of Iranian intensive care nurse`s experiences of end-of-life care: a qualitative study. 

 15  Limitation of therapeutic effort experienced by intensive care nurse`s 
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Da pesquisa efetuada na base de dados B-on, resultou um total de 28 artigos. Apenas quatro 

cumpriam integralmente os critérios de inclusão (Tabela 2). Dos restantes 24 artigos, oito 

estavam já incluídos na base de dados da PubMed, e os restantes artigos foram excluídos pelo 

título e resumo. 

Tabela 2.  
Estudo selecionado (B-on)  

 Nº Artigo 

 1 Factors influencing intensive care unit`s nurse`s in end-of-life decisions. 

 3 Between sick life and healthy death: orthotanasia in the experience of nurse`s in an intensive care unit 

 5 Limits to therapeutic efforts in clinical practice. Perceptions of medical and nursing professionals of critical 

patient`s units of a public hospital for adults in the metropolitan region 

 12 Nurse`s in intensive care unit living and facing death and dying situations. 

No que se refere à pesquisa na base de dados da EBSCO, apenas um artigo cumpria 

integralmente os critérios de inclusão. Foram encontrados um total de 36 artigos. Dois deles 

cumpriam os critérios de inclusão, contudo, estavam já incluídos na base de dados eletrónica 

da PubMed. Os restantes 33 foram excluídos pelo título e respetivo resumo.  

Tabela 3.  
Estudo selecionado (EBSCO) 

 Nº Artigo 

 2 Nursing role in limitation of therapeutic effort and ethical and emotional aspects. 

Após leitura exaustiva dos artigos, identificação dos autores, objetivos, tipo de estudo e 

população bem como conclusões, foi possível entender a perspetiva dos enfermeiros sobre 

LET em UCI. 
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Tabela 4.  

Artigos selecionados para a revisão da literatura  

Nº Autores e Ano Objetivos 
Tipo de estudo e 

população 
Conclusões 

1 

Baliza, Bousso, 

Poles, Santos, 

Silva & Paganini, 

(2015) 

Identificar os fatores que 

influenciam os enfermei-

ros de UCI no processo 

de tomada de decisão nas 

situações de fim de vida. 

Estudo qualitativo de 

âmbito etnográfico. 

 

Participantes: 10 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos. 

Do estudo surgiram quatro categorias. Primeira: o 

contexto cultural da UCI: a tomada de decisão nas 

situações de final de vida. Segunda: crenças e 

subjetividades no cuidado nas situações de fim de 

vida. Terceira: experiências profissionais e 

características do contexto de cuidado nas situações 

de fim de vida. Quarta: práticas de humanização 

nas situações de final de vida. O cuidado centrado 

na pessoa e na família. 

2 

Aguilar 

Blancafort, Ausió 

Dot, Fábrega, & 

Falomí (2016) 

 

 

Conhecer o papel dos 

enfermeiros na LET e 

como estes profissionais 

são afetados do ponto de 

vista ético e emocional, 

tendo em conta a litera-

tura científica. 

Revisão da literatura. 

 

Participantes: enfermei-

ros de cuidados 

intensivos. 

Nos 63,9% dos casos são os enfermeiros que 

iniciam a discussão para iniciar a LET, mas acaba 

sendo, basicamente, uma decisão médica. A 

maioria dos enfermeiros relata sentir-se 

desvalorizada. A maioria dos artigos concorda que 

os enfermeiros deviam ter um papel mais decisivo 

na tomada de decisão.  

3 

Bisogno, 

Quintana, & 

Camargo (2010) 

Conhecer a perceção dos 

profissionais de enferma-

gem sobre a prática de 

ortotanásia no contexto 

hospitalar e a maneira 

como influencia a sua 

atuação profissional. 

Estudo qualitativo do 

tipo exploratório. 

 

Participantes: 5 enfer-

meiras de cuidados 

intensivos. 

Do estudo surgiram cinco categorias: é o médico 

quem decide; o doente não é investível; a 

participação dos familiares; o morrer com 

dignidade; ortotanásia oculta. A ortotanásia, de 

acordo com os profissionais entrevistados, é uma 

possibilidade viável que permite encarar a morte 

como um processo irremediável, sendo uma forma 

de evitar o prolongamento do sofrimento humano.  

4 
Borsellino, 

(2015) 

Perceber se é justificável 

abordar a LET como 

uma questão totalmente 

controversa, especial-

mente em casos de 

suspensão de tratamen-

tos. 

 

. 

Revisão da literatura. 

 

Participantes: profissio-

nais de saúde. 

O artigo responde negativamente argumentando 

que há critérios tanto na ética médica quanto na lei 

para tirar dúvidas e orientar decisões e ações. 

Os profissionais de saúde nem sempre são 

moralmente, deontologicamente e legalmente 

obrigados a iniciar ou continuar tratamentos para 

salvar vidas. A LET tem como objetivo principal 

evitar sofrimento desnecessário, concedendo á 

pessoa dignidade no fim da vida. 

Quanto à retirada de um tratamento de manutenção 

da vida já estabelecido - a persistência do 

tratamento trará "Prejuízo" e impedirá a atividade 

de uma boa prática clínica. 

Seria grande vantagem para uma boa prática a ideia 

de que, em situações de incerteza, pode valer a 

pena iniciar um tratamento, que pode beneficiar a 

pessoa, ao invés de abandonar a opção com medo 

da possibilidade de ter que o suspender após 

iniciar. 

5 
Paredes Escobar 

(2012) 

Descrever a prática 

clínica da LET a partir 

da perspetiva dos profis-

sionais médicos e enfer-

meiros que trabalham em 

UCIs. 

Estudo qualitativo do 

tipo exploratório. 

 

Participantes: 12 enfer-

meiros e 9 médicos. 

Do estudo surgiram sete categorias. perceções 

subjetivas; cenário clínico; definição do conceito; 

emergência dos problemas éticos; fundamentação 

para a tomada de decisão; obstáculos na tomada de 

decisão; aplicação de LET. A LET é uma prática 

habitual que os profissionais devem enfrentar. Os 

principais problemas éticos têm origem nos 

processos de tomada de decisão, já que existe um 

desconhecimento das implicações éticas e uma 

escassa reflexão sobre o tema. Em nenhum dos dois 

grupos de estudo existiam profissionais com 

formação em bioética. 
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Tabela 4.  

Artigos selecionados para a revisão da literatura (continuação) 

Nº Autores e Ano Objetivos Tipo de estudo e 

população 

Conclusões 

6 

Santana Cabrera, 

Gil Hernández, 

Méndez Santana, 

Marrero Sosa, 

Alayón Cabrera, 

Martín González, 

& Sánchez 

Palacios (2010)  

Analisar a perceção dos 

enfermeiros a trabalhar 

em UCIs sobre a LET. 

Estudo qualitativo, 

descritivo, transversal. 

 

Participantes: 52 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos. 

O estudo demonstra que os enfermeiros não têm 

conhecimentos e atitudes necessárias para 

participar na tomada de decisão em relação à LET. 

Surgiram as categorias: falta de hábito em 

participar neste tipo de decisões; a rotatividade não 

permite um contato continuado com a pessoa e 

familiares podendo levar a um “desapego”; não 

assumir responsabilidade na tomada de decisões 

difíceis; falta de formação específica em bioética. 

Os enfermeiros não estão conscientes da importân-

cia que podem ter junto à família e a pessoa na to-

mada de decisão em relação à LET, proporcionan-

do uma visão de humanização e ética do cuidado. 

7 
Curtis & Vicent 

(2010) 

Identificar os fatores que 

influenciam os cuidados 

em fim de vida em UCI. 

Revisão da literatura. 

 

Participantes: profissio-

nais de saúde 

Dados dos estudos indicam que os cuidados de fim 

de vida em UCI variam muito entre os países. 

As razões para essa variabilidade não foram clara-

mente definidas, sendo diversas entre elas: religião, 

legislação e cultura, organização dos cuidados em 

UCI, atitudes dos médicos em relação aos cuidados 

no final da vida, gravidade da doença e as previsões 

médicas de prognóstico e qualidade de vida futura.  

8 

Espinosa, Young, 

Symes, Haile & 

walsh (2010) 

Contribuir para o 

conhecimento das expe-

riências dos enfermeiros 

de UCI que prestam 

cuidados a doentes 

terminais.  

  

 

Estudo qualitativo de 

âmbito fenomenológico 

 

Participantes: 18 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos.  

 

Do estudo surgiram três categorias. Primeira: 

barreiras à excelente prestação de cuidados, cujas 

subcategorias são: diferenças do modelo médico e 

de enfermagem; desacordo entre médicos e outros 

membros da equipa multidisciplinar; falta de 

envolvimento no plano de cuidados; perceção 

diferente do conceito de cuidados fúteis; sofrimento 

desnecessário; expectativas irrealistas da família; 

falta de experiência e formação dos enfermeiros. 

Segunda: os conflitos internos; cujas subcategorias 

são: alívio do sofrimento; desejo de conforto da 

pessoa e agradáveis recordações para a família; 

abandono; administração de medicação sem pres-

crição; dificuldade perante doentes mais jovens. 

Terceira: Estratégias de coping usadas pelos enfer-

meiros da UCI cujas subcategorias são: construção 

de relação de confiança com a família; chorar; 

humor; diálogo com os outros sobre cuidados 

terminais; evitar cuidar dos doentes terminais.  

9 

Jensen, 

Ammentorp, 

Erlandsen & 

Ording (2011) 

Identificar as opiniões 

dos enfermeiros e médi-

cos em cuidados inten-

sivos sobre Withholding 

ou withdrawing therapy 

na unidade de cuidados 

intensivos. 

Estudo qualitativo. 

 

Participantes: 495 en-

fermeiros, 135 intensi-

vistas  

Do estudo surgiram duas categorias: terapia fútil e 

desejo do doente. Estas duas categorias são as 

principais razões para se pensar em suspender ou 

não iniciar tratamentos. Quarenta e três por cento 

dos enfermeiros e 29% dos intensivistas 

descobriram que as decisões sobre a suspensão do 

tratamento eram frequente-mente, muitas vezes, ou 

sempre desnecessária-mente adiadas. 

10 
King & Thomas, 

(2013) 

Explorar as perceções 

dos enfermeiros de 

cuidados intensivos em 

relação aos cuidados 

prestados na morte 

Estudo qualitativo de 

âmbito fenomenológico. 

 

Participantes: 14 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos. 

Do estudo surgiu a categoria: Promessas a cumprir 

cujas subcategorias são: promessa de ser sincero; 

promessa de proporcionar conforto; promessa de 

ser um advogado; promessas que não poderiam ser 

mantidas; promessa de permanecer em contacto.   
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Tabela 4.  

Artigos selecionados para a revisão da literatura (continuação) 

Nº Autores e Ano Objetivos Tipo de estudo e 

população 

Conclusões 

11 
Shorter & Stayt, 

(2009) 

Explorar as experiências 

dos enfermeiros de cui-

dados intensivos relati-

vamente à morte dos 

doentes, tendo em conta 

o processo de dor e de 

mecanismos de coping.  

Estudo qualitativo de 

âmbito fenomenológico.  

 

Participantes: 8 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos. 

Do estudo surgiram duas categorias. Primeira: a 

experiência da morte, do qual surgiram as 

subcategorias: previsibilidade; controlo e boa 

assistência de enfermagem; striking a chord e 

interação significativa. Segunda: depois da morte, 

do qual surgiram as subcategorias: apoio formal; 

apoio informal; normalização da morte, dissociação 

emocional. 

121 

Sulzbacher, Reck, 

Stumm & 

Hildebrandt 

(2009), 

Avaliar as perceções dos 

enfermeiros que trabal-

ham em UCI sobre a 

morte de doentes e as 

estratégias por eles 

utilizadas. 

Estudo qualitativo, 

descritivo. 

 

Participantes: 10 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos. 

Do estudo emergiram as categorias: perceções, 

sentimentos e mecanismos adotados frente à morte 

e ao morrer, vivenciados pelos enfermeiros. O 

estudo favoreceu a reflexão e discussão dos 

sentimentos vivenciados no processo de morte de 

um doente internado em UCI. 

13 

Teixeira, Ribeiro, 

Fonseca & 

Carvalho (2013) 

Explorar os problemas 

éticos que podem 

aumentar os níveis de 

burnout entre médicos e 

enfermeiros que trabal-

ham em UCIs. 

Estudo quantitativo e 

correlacional.  

 

População: 300 profis-

sionais de saúde: 

enfermeiros e médicos. 

As decisões éticas mais importantes tomadas pelos 

profissionais que trabalham na UCI foram relativas 

à comunicação, retenção ou retirada de tratamentos 

e sedação terminal. Foi encontrada uma relação 

positiva entre a tomada de decisão ética e o burnout 

em enfermeiros, ou seja, entre burnout e a 

necessidade de retirar os tratamentos (p=0,032), 

suspender os tratamentos (p=0,002) e proceder à 

sedação terminal (p=0,005). Isso não se aplica aos 

médicos. Esgotamento emocional foi a subdimen-

são do burnout mais afetada pela decisão ética. A 

falta de envolvimento dos enfermeiros na tomada 

de decisões éticas foi identificada como um fator de 

risco. No entanto, em comparação com enfermeiros 

(6%), foram os médicos (34%) que mais sentiram a 

necessidade de proceder a decisões éticas. 

14 

Valiee, 

Negarandeh e 

Nayeri (2012) 

Explorar as experiências 

dos enfermeiros de 

cuidados intensivos que 

prestam cuidados aos 

doentes em fim de vida. 

Estudo qualitativo. 

 

População: 10 enfer-

meiros de cuidados 

intensivos. 

Do estudo surgiram dois temas sendo o primeiro: 

carga emocional e o segundo, valores e crenças. Do 

primeiro tema surgem três subtemas: condição 

psicológica na prestação de cuidados; natureza da 

reação da família do doente e o efeito das 

condições do doente. Este tema constitui a visão da 

maioria dos participantes do estudo. Do segundo 

tema surgem dois subtemas: a outra vida e ser um 

advogado para o doente. 

15 

Velarde-

García,Luengo-

González, 

González-

Hervías, 

Cardenete-Reyes, 

Álvarez-

Embarba, & 

Palacios-Ceña, 

(2016) 

Descrever a experiência 

dos enfermeiros de UCIs 

que praticam a LET. 

 

Estudo qualitativo de 

âmbito fenomenológico. 

  

População: 22 enfer-

meiros. 

 

Do estudo surgiram três temas: alívio, aceitação da 

decisão médica; implementação da LET. Os enfer-

meiros achavam que, embora estivessem sobrecar-

regados com a responsabilidade de implementar a 

LET, estavam a ser deixados fora do processo de 

tomada de decisão final sobre o mesmo. 

De forma a possibilitar uma melhor compreensão da resenha dos 15 estudos de investigação 

referenciados, destacamos tópicos extraídos da análise efetuada, nomeadamente: Salvar vs 

limitar – Sentimentos de culpa e fracasso; Tomada de decisão – Sentimentos de impotência e 
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frustração; Processo de morrer – Sentimentos de incertezas e angústias; Família – Falta de 

comunicação e apoio e estratégias de adaptação. 

2.4.1. Salvar versus limitar – sentimentos de culpa e fracasso 

O desenvolvimento e a multiplicação de serviços de medicina Intensiva (SMI) bem como o 

avanço de tecnologia que permitiu substituir as funções vitais, adicionaram um valor 

incalculável à medicina e mudaram a forma como a cultura e a ciência vivenciam a doença e a 

morte (Baena Álvarez, 2015; Borsellino, 2015). “A vivência do fim de vida tem sido cada vez 

mais experienciada em ambiente hospitalar por uma diversidade de fatores” (L. Nunes, 2016, 

p.109), esperando-se que a medicina socorra e a tecnologia evite a morte (L. Nunes, 2016). 

Desta forma, em consonância com Sulzbacher, Reck, Stumm e Hildebrandt (2009), com todo 

este avanço da ciência e da tecnologia, o fenómeno do fim de vida é difícil de aceitar pelos 

enfermeiros que trabalham numa UCI, uma vez que vai contrariar a sua prática, os seus 

objetivos e ações. Atualmente, graças aos antibióticos, às cirurgias e às novas técnicas de 

diagnóstico, consegue-se resultados muito satisfatórios relativamente à cura das doenças e ao 

prolongamento da vida. Desta forma, o ser humano nega frequentemente o momento em que a 

incapacidade da medicina lhe é revelada. O enfermeiro tem como desafio impedir que o 

sofrimento afetivo e espiritual, que faz parte do processo de morrer de cada um, seja 

vivenciado em solidão e abandono, sendo, para isso, necessário reconhecer que o fenómeno 

da morte é inevitável, é um processo natural. 

Curtis e Vicent (2010) concordam, referindo que, nas UCIs, a morte e o sofrimento estão 

presentes. Contudo, a qualidade dos cuidados prestados à pessoa em fim de vida pode criar 

alguma tensão entre os profissionais. Esta tensão ocorre devido ao choque provocado pela 

necessidade que os profissionais têm em salvar vidas, e o facto de se sentirem eticamente 

obrigados a manter a qualidade de vida das pessoas em situações de fim de vida. “Os 

profissionais estão educados para a perspetiva do cuidar e, perante a iminência da morte, os 

seus objetivos fracassam e são confrontados com o “inimigo” que não conseguem vencer” 

procurando desta forma o uso de tecnologia a fim de evitar a morte (Macedo, 2002, p.75). 

Também no estudo realizado por Espinosa, Young, Symes, Haile e walsh (2010), alguns 

enfermeiros, perante as medidas de suspensão, apresentavam uma sensação de impotência e 
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fracasso, porque tinham a perceção que não tinham feito o suficiente para evitar a morte da 

pessoa.  

Alguns enfermeiros acabam por se sentir mesmo responsáveis pela morte da pessoa, pois são 

eles que aplicam a LET (e.g., ao remover o tubo endotraqueal). Em algumas ocasiões, os 

enfermeiros descreveram sentir-se incapazes de limitar tratamentos e aplicar outras 

prescrições, como sedação farmacológica. Os enfermeiros relatam mesmo um sentimento de 

culpa em torno da morte quando chega o momento de suspender os tratamentos (Velarde-

García et al., 2016). 

2.4.2. Tomada de decisão – sentimentos de impotência e frustração 

Tendo este pressuposto em consideração, Teixeira e cols. (2013) afirmam que as decisões de 

LET são as mais importantes a ser tomadas pelos profissionais de saúde, o que fortalece a 

noção de que os profissionais de saúde têm responsabilidade em relação à sobrevivência da 

pessoa. 

Para Bisogno e cols. (2010), não é possível determinar um sincronismo perante todos os 

profissionais face às situações que ocorrem nas UCIs. Nesse contexto, as decisões médicas 

nem sempre seguem uma conduta unânime, e o facto de os enfermeiros não participarem nos 

processos de decisão contribui para as indecisões e desconforto destes profissionais diante das 

situações que envolvem o fim da vida. As decisões parecem serem tomadas tendo em conta as 

conceções individuais de cada profissional e, perante isso, os enfermeiros, em diversas 

situações, podem consentir e não discutir a decisão, tomada única e exclusivamente pelo 

médico ou pela equipa médica. 

Teixeira e cols. (2013) corroboram, concluindo que no seu estudo, os enfermeiros são muitas 

vezes excluídos do processo de decisão relativamente às questões relacionadas com o fim de 

vida, e esse facto dos enfermeiros não estarem envolvidos na tomada de decisões relativas a 

questões como retirar ou não iniciar tratamentos, é um fator de risco para o aumento dos 

níveis de burnout nesta classe profissional.  

Isso está de acordo com um estudo sobre o envolvimento dos enfermeiros em processos de 

tomada de decisão ética realizado por Jensen, Ammentorp, Erlandsen e Ording (2011), ao 

concluírem que em metade das situações de decisão de LET o envolvimento dos enfermeiros 
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não ocorreu, embora a maioria dos participantes enfermeiros e cerca de metade dos 

intensivistas considerassem que os enfermeiros deveriam estar envolvidos no processo.  

Alguns estudos ainda analisados concordam que iniciar a LET envolve dificuldades 

emocionais e éticas para os profissionais que a vão realizar. Alguns enfermeiros expressam 

não se sentir acompanhados pelos médicos durante este processo. Os enfermeiros são 

responsáveis por suspender o tratamento por indicação médica, mas comentam que seria mais 

fácil se as decisões fossem tomadas em equipa (Aguilar Blancafort, Ausió Dot, Fábrega & 

Falomí, 2016). 

Deve, então, ser realizada uma discussão entre a equipa médica e os outros profissionais, 

incluindo enfermeiros, sobre a decisão de LET. A responsabilidade pela decisão é do 

intensivista, contudo, este deve garantir que todos os membros da equipa (médicos e 

enfermeiros) sigam e concordem com a mesma abordagem (Baliza et al., 2015; Rocker et al., 

2010; Todi & Chawla, 2012).  

São os enfermeiros que prestam cuidados de forma contínua à pessoa. Partindo deste 

pressuposto, devem ser feitos esforços para que, na tomada de decisão, a opinião dos 

enfermeiros (principalmente aqueles que tenham mostrado interesse na situação e tenham 

prestados cuidados mais vezes à pessoa) seja considerada, embora o trabalho por turnos possa 

dificultar essa participação (Rocker et al., 2010).  

Espinosa e cols. (2010) concluíram igualmente no seu estudo, que os enfermeiros estavam 

descontentes com o facto de não participarem na tomada de decisão relativamente às questões 

relacionadas com o fim de vida. Corroborando com estudos anteriores, estes enfermeiros, 

sendo os profissionais que passam mais tempo junto da pessoa, têm a perceção que, muitas 

vezes, há um prolongamento da vida através do uso de medidas desproporcionais, ao invés da 

promoção de medidas de conforto e presença da família. 

Rocker e cols. (2010) fazem, ainda, referência a um estudo realizado por Sternburg, onde se 

evidenciou a importância da participação dos enfermeiros no processo de tomada de decisão, 

e onde se verificou que a participação em cuidados de fim de vida que achavam inadequados, 

provocava frustração.  

O estudo realizado por Velarde-García e cols. (2016) realça, mais uma vez, o descrito nos 

estudos anteriores. Os enfermeiros relatam que as decisões são tomadas exclusivamente por 

médicos e que os enfermeiros são excluídos do processo. Esta falta de participação por parte 
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dos enfermeiros no processo de tomada de decisão gera descontentamento. Consideram que 

deviam ser considerados na tomada de decisão, pois são os profissionais que passam mais 

tempo na cabeceira da pessoa e lhes prestam os cuidados. 

“A tomada de decisão sobre a limitação do esforço terapêutico deveria passar por uma ampla 

discussão e por um processo de racionalização” (Bisogno et al., 2010, p.327). Critérios de 

perceção da doença, critérios objetivos e subjetivos do equilíbrio da pessoa, naquele 

momento, para aquela doença, no contexto familiar e social, deveriam ser apontados (Bisogno 

et al., 2010). No entanto, os enfermeiros enfatizam a falta de critérios claros e a falta de 

consenso da equipa de cuidados em relação às decisões LET (Velarde-García et al., 2016). 

Contudo, como resultado do estudo elaborado por Santana Cabrera e cols. (2010), mais de um 

terço dos enfermeiros é de opinião que não devem participar na tomada de decisão na LET. 

Estes enfermeiros não têm consciência da sua importância na participação na tomada de 

decisões na limitação do tratamento e contribuição com a sua visão de humanização do 

cuidado. Esta atitude, segundo Santana Cabrera e cols. (2010), pode ser explicada pelo facto 

dos enfermeiros trabalharem rotativamente por turnos, não existindo um tempo de contacto 

suficiente com a pessoa e o seu ambiente. Também há um artigo realizado em Espanha que 

afirma haver uma percentagem significativa de enfermeiros que acredita que a decisão de 

iniciar a LET é um ato da responsabilidade apenas do médico, em que o enfermeiro não deve 

opinar/intervir (Aguilar Blancafort et al., 2016).  

Ainda segundo estes autores, é importante a participação de um especialista em ética no 

momento da tomada de decisão. Permite-nos pensar que os enfermeiros têm consciência da 

sua falta de formação nestas matérias e não desejam participar na tomada de decisão, 

transferindo, assim, a responsabilidade. O ideal não seria dispôr de um especialista, mas sim, 

ter os conhecimentos necessários para uma participação mais ativa na equipa de saúde, uma 

vez que são os enfermeiros que estão em contacto com a pessoa e família e não um 

especialista a quem se pede ajuda pontualmente. 

2.4.3. Processo de morrer – sentimentos de incertezas e angústias  

O processo de morrer origina sentimentos diversos nos profissionais de saúde, como medos, 

inseguranças e pânicos, associados ao estigma social da morte. Desta forma, quando são 

reportados assuntos relativos às decisões da limitação de tratamentos de suporte em pessoas 
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sem possibilidade de recuperação, são inúmeras as dúvidas acompanhadas de angústias 

pessoais (Bisogno et al., 2010). 

Os sentimentos intensos que advêm da morte ocorrida em pessoas em UCI são evidenciados 

em múltiplos estudos, assumindo diversas perspetivas.  

Para Dias (2010), um aspeto que influencia a atuação do enfermeiro perante a morte é a forma 

como este compreende/relaciona o conceito de LET com a sua própria existência/vivência 

pessoal relativamente a perdas anteriores, dentro ou fora do âmbito profissional.  

Baliza e cols. (2015), afirmam no seu estudo que “as crenças pessoais dos enfermeiros têm 

uma forte influência sobre os significados atribuídos às suas experiências” (p.575) perante as 

situações de final de vida. Os enfermeiros sentem que, ao executar alguns procedimentos, 

nomeadamente a retirada da ventilação invasiva ou suspensão da nutrição, estão a acelerar o 

processo de morte e, assim, contribuir para esta, ficando desconfortáveis com a situação 

Baliza et al., 2015). 

A circunstância em que ocorre a morte também condiciona a sua vivência. Por exemplo, se a 

morte ocorre de uma forma inesperada, a perda pode ser de difícil superação. Se a morte 

ocorre de uma forma esperada, porque a pessoa tem uma doença crónica, o luto é encarado de 

uma forma mais atenuada, embora seja sempre um processo em que se verifica uma 

necessidade de adaptação a essa perda (Ferreira, 2004). 

De acordo com King e Thomas (2013), as mortes que causavam mais sofrimento aos 

enfermeiros que participaram no estudo foram as mortes inesperadas e as mortes em pessoas 

jovens, sendo estas últimas também evidenciadas no estudo de Espinosa e cols. (2010) como 

as que causavam mais sofrimento. Para os enfermeiros, estas mortes são as mais difíceis de 

superar devido à imprevisibilidade e à falta de preparação para o inesperado. 

Segundo o estudo realizado por Valiee, Negarandeh e Nayeri (2012), os enfermeiros que 

prestavam cuidados em UCI a pessoas em fim de vida apresentavam sentimentos de 

ansiedade, descrença e até mesmo depressão, que variavam, sendo mais ou menos acentuados, 

de acordo com a idade, nível de consciência e capacidade de comunicação da pessoa bem 

como o facto de se encontrar em morte cerebral ou ser dador de órgãos. 
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Os enfermeiros, de acordo com Baliza e cols. (2015), evidenciam que os conhecimentos e 

experiência adquiridos ao longo dos anos contribuem para uma maior maturidade perante 

situações de tomada de decisão e cuidados nas questões de final de vida. 

Os enfermeiros que participaram no estudo de King e Thomas (2013), ao serem confrontados 

com a iminência da morte, centraram os cuidados na pessoa visando a promoção do conforto, 

da dignidade em fim de vida, priorizando a promoção de uma morte pacífica. Valorizaram o 

apoio à família e os cuidados à pessoa em fim de vida, em vez dos sentimentos negativos que 

vivenciavam, bem como o facto de não participarem no processo de tomada de decisão. 

Numa era dominada pelos avanços tecnológicos, a humanização das profissões de saúde 

obriga a um esforço contínuo a diversos níveis. No plano da formação, é essencial que o 

ensino, tanto médico como de enfermagem, tenha uma forte incidência na dimensão humana 

das relações interpessoais, com uma ênfase especial no respeito pela dignidade da pessoa 

humana. É importante entender que a medicina e a enfermagem se desenvolvem em equipa 

multidisciplinar, onde há respeito pelas competências específicas de cada profissão, cuja 

finalidade é servir as pessoas e a sociedade (R. Nunes, 2008). 

2.4.4. Família – falta de comunicação e apoio 

Na UCI, o apoio aos familiares das pessoas com indicação de LET é um fator que necessita da 

atenção por parte dos profissionais da saúde, uma vez que este cuidado aos familiares 

constitui uma das partes mais importantes do cuidado às pessoas internados nestes serviços 

(Bisogno et al., 2010). 

Para estes autores, a participação da família nas decisões sobre as condutas de tratamento da 

pessoa é importante. Na maioria dos casos, as decisões deveriam caber aos familiares. 

Contudo, as decisões continuam a ser isoladas, ou seja, cada médico decide perante a situação 

apresentada. Por outro lado, mesmo perante a iminência da morte, em que a pessoa não tem 

hipóteses de cura, os familiares optam por manter os equipamentos ligados porque surge a 

dúvida de que poderá acontecer “um milagre”. É necessário muita compreensão por parte dos 

familiares e um relacionamento de confiança com a equipa multidisciplinar para que se 

possam tomar decisões adequadas, com ausência de arrependimentos e sentimentos de culpa. 

Embora, muitas vezes, a LET ocorra com o apoio da família, esta também pode constituir um 

obstáculo, havendo duas razões principais. Primeiro, porque a família não compreende a 
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situação da pessoa, o que se deve à falta de comunicação com a equipa multidisciplinar e, 

segundo, porque na sequência desta oposição da família, os profissionais adquirem um 

sentimento de medo perante um possível processo de acusação (Paredes Escobar, 2012).  

No entanto, não existe uma ação determinada de abordagem familiar e os enfermeiros não 

podem assumir o dever de outros profissionais. Tendo isso em atenção, o que pode ser 

considerado é uma linguagem própria e harmoniosa, que não suscite dúvidas. Perante essa 

realidade, se a família da pessoa sem possibilidades de recuperação for devidamente 

considerada, poderá ser auxiliada com eficácia (Bisogno et al., 2010). 

No estudo realizado por Espinosa e cols. (2010), os enfermeiros referem que a comunicação é 

basicamente unilateral. Os médicos são os grandes responsáveis pela mesma, utilizando uma 

linguagem muito técnica e pouca esclarecedora, o que pode induzir a falsos prognósticos por 

parte da família. Para os enfermeiros, essa comunicação unilateral e a negação por parte dos 

familiares, mesmo quando devidamente esclarecidos, da iminência da morte, dificultava a 

prestação dos cuidados em fim de vida. 

Outro aspeto importante é o sofrimento da família. Os enfermeiros em UCI estão, 

constantemente, a ser confrontados com o sofrimento dos familiares, especialmente no que 

respeita a questões relacionadas com o fim de vida. Para os enfermeiros, é fundamental que a 

família tenha noção de que tudo está a ser feito para melhorar o conforto da pessoa, 

acentuando os cuidados de promoção da dignidade humana (Baliza et al., 2015). 

De acordo com a análise realizada por Paredes Escobar (2012), existe uniformidade 

relativamente às perceções dos profissionais quanto às técnicas a utilizar na LET que mantêm 

a dignidade do ser humano, sendo exemplos medidas como hidratação, nutrição e analgesia. 

A presença da família é entendida como um ato prioritário que proporciona conforto e alívio 

do sofrimento. Resumindo, proporcionar uma morte digna significa estar junto da família, 

sem dor, sem sofrimento e o mais calmo possível. 

2.4.5. Estratégias de adaptação 

O emprego de estratégias de adaptação permite ao enfermeiro minimizar o impacto do 

sofrimento associado à morte da pessoa, manifestado pela família (Espinosa et al., 2010; 

Shorter & Stayt, 2009). Partindo deste pressuposto, as estratégias adotadas assumem 

particular importância no estudo desenvolvido por Shorter e Stayt (2009), que mencionam o 
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desapego emocional como o método utilizado pelos enfermeiros para manter a sua saúde 

mental. No entanto, este estudo também revela que o facto de o enfermeiro estar 

constantemente exposto à morte, faz com que a entenda como algo natural e que faz parte da 

condição humana: a sua finitude.  

Por sua vez, Espinosa e cols. (2010) verificaram que os enfermeiros que adotavam um 

comportamento de fuga, com o objetivo de evitar a proximidade com a pessoa e família, não 

estabeleciam uma relação empática e a possibilidade de prestar apoio, o que dificultava os 

cuidados e não constituía, então, uma estratégia eficaz. 

É neste contexto, e tendo em consideração a evidência científica resultante dos artigos 

consultados, que surge a nossa motivação em conhecer as vivências de enfermeiros numa UCI 

de um centro hospitalar da região norte de Portugal sobre LET. Nesse sentido, procuramos 

analisar os sentimentos, compreender as dificuldades sentidas perante a ordem de LET e 

identificar as estratégias utilizadas para ultrapassar esse evento. 

Os estudos portugueses encontrados através da pesquisa bibliográfica foram escassos, o que 

veio fortalecer o interesse em conhecer a realidade portuguesa, nomeadamente a realidade 

numa UCI. A reflexão acerca da temática dirigiu-nos à questão central que orienta a nossa 

pesquisa: O que pensam os enfermeiros que trabalham numa unidade de cuidados intensivos 

sobre limitação do esforço terapêutico? 
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3. METODOLOGIA  

A metodologia é a base do processo de investigação, sendo uma fase fundamental (Sampaio, 

2011). Através dela, é possível estabelecer estratégias e procedimentos rigorosos no sentido 

de obter respostas às questões previamente estabelecidas. Deste modo, a opção metodológica 

deve ter relação com o objeto da investigação e as suas questões, sendo obrigatório uma 

coerência entre as diversas fases do estudo. É no decurso da fase metodológica que o 

investigador determina os melhores procedimentos para obter as respostas às questões de 

investigação. As decisões tomadas na fase metodológica determinam o desenvolvimento do 

estudo (Fortin, Vissandjée & Côté, 2003). 

3.1. Problemática e justificação do estudo  

De acordo com Fortin, Côté e Filion (2009), “a investigação começa pela escolha do tema” 

(p.49), que é da área de interesse do investigador, e tem como objetivo o aumento dos 

conhecimentos nessa mesma área. Neste sentido, o tema de estudo escolhido está relacionado 

com a profissão de enfermagem, nomeadamente no âmbito dos cuidados de enfermagem 

especializados à pessoa em situação crítica e em fim de vida em UCI, tratando-se de um 

assunto da atualidade. 

Desta forma, a problemática dirige-se para as vivências dos enfermeiros que prestam cuidados 

em UCIs, no contexto de LET. Esta problemática surgiu pela observação de diversas reações 

dos enfermeiros perante a indicação médica de LET. Questionamos a pertinência de 

compreender os sentimentos e dificuldades sentidas pelos enfermeiros perante a indicação de 

LET e identificar quais as estratégias que utilizam para minimizar o impacto desses 

sentimentos/dificuldades. Através das conclusões pretendemos contribuir para uma prática de 

cuidados de enfermagem especializados, prestados à pessoa em situação crítica com indicação 

de LET, mais congruente com a realidade, salvaguardando o respeito pela dignidade da 

pessoa em fim de vida. 

Considerando ser uma problemática atual que merece uma séria reflexão, foi a partir da 

consciência desta realidade, onde a vida e a morte se cruzam, e onde a possibilidade do 

prolongamento artificial da vida é uma realidade, que surgiu o interesse da nossa 

investigação. 
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3.2. Questão e objetivos de investigação 

Uma vez escolhido o tema, torna-se importante colocar a questão central de investigação de 

forma a obter respostas para a mesma. A questão de investigação visa compreender a vivência 

humana tal como é experienciada e descrita pelos participantes. É subjetiva e pretende 

conhecer o significado de um fenómeno do ponto de vista pessoal (Fortin et al., 2009). 

Neste estudo foi colocada a seguinte questão de investigação: O que pensam os enfermeiros 

que trabalham numa unidade de cuidados intensivos sobre a limitação do esforço 

terapêutico?  

Relacionada com esta questão central equacionamos as seguintes subquestões: Quais os 

sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET, em UCI?; Quais as dificuldades 

dos enfermeiros perante a indicação de LET, em UCI?; Quais as estratégias utilizadas pelos 

enfermeiros perante a indicação de LET, em UCI? 

Depois de elaborada a questão de investigação e subquestões, foram definidos objetivos 

claros de forma a indicar “qual o fim que o investigador persegue” (Fortin et al., 2009, p.160). 

Com este trabalho pretendemos analisar as vivências dos enfermeiros, em UCIs, que 

experienciaram a indicação de LET. 

Apresentamos como objetivo geral deste trabalho de investigação: 

 Analisar a LET a partir das vivências de enfermeiros que prestam cuidados à pessoa 

em situação crítica e em fim de vida em UCI. 

E como objetivos específicos: 

 Analisar os sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET; 

 Compreender as dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de LET; 

 Identificar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros perante a indicação de LET.  
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3.3. Tipo de estudo   

De acordo com a questão de investigação e objetivos, o estudo centra-se no paradigma 

qualitativo que, de acordo com Aires (2011), é: 

um processo interativo configurado pela história pessoal, biografia, género, classe 

social, etnia das pessoas que descreve e pela sua própria história. E os resultados de 

investigação são criações ricas, densas, reflexivas dos fenómenos em análise. 

(p.13)  

Segundo Fortin e cols. (2009), a metodologia qualitativa tenta captar os fenómenos de uma 

forma holística e tem como objetivo a compreensão de um determinado fenómeno, no meio 

natural dos participantes. 

Assim, a utilização de metodologia qualitativa permite valorizar conhecimentos e opiniões 

das pessoas envolvidas. É o principal método de pesquisa para descobrir essências, 

sentimentos, atributos, valores, significados (Fortin et al., 2009; Leininger, 1985). Segundo 

estes autores, os métodos qualitativos auxiliam o investigador na obtenção de um 

conhecimento mais aprofundado das realidades e significados humanos, sentimentos, 

características, dados subjetivos, atributos intrínsecos e extrínsecos das experiências humanas. 

É, igualmente, um estudo analítico e descritivo e tem como técnica de análise de dados a 

análise de conteúdo. Foi selecionada esta metodologia tendo por base estudos científicos 

relacionados com esta problemática.  

3.4. Participantes 

Todo o estudo de investigação exige uma população ou universo, sendo população um 

conjunto de “…elementos (pessoas, grupos, objetos) que partilham características comuns, as 

quais são definidas pelos critérios estabelecidos para o estudo” (Fortin et al., 2009, p.41). De 

acordo com os mesmos autores, a investigação qualitativa utiliza uma amostra não 

probabilística, ou seja, uma amostra não aleatória, podendo esta ser acidental, por escolha 

racional ou por feixes.  

A população, desta forma, consiste em todos os enfermeiros do SMI e os participantes foram 

todos os enfermeiros entrevistados, tendo em conta o princípio da saturação, que ocorre 

quando há uma repetição de temáticas/categorias, não permitindo obter novas informações.  
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De acordo com Cabral e Tyrrell (1998) e Fortin e cols. (2009), o número de participantes, 

neste tipo de investigação não é relevante, uma vez que é mais importante a riqueza e a 

profundidade da informação do que o tamanho da amostra. 

Participaram no estudo enfermeiros a exercer funções num SMI de um hospital da região 

norte de Portugal, no período previsto para a recolha de dados e que aceitaram participar neste 

estudo, de forma livre, voluntária e esclarecida, assinando uma declaração de consentimento 

informado, livre e esclarecido (Apêndice B), conforme a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro e 

“Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial (2008) e os quais obedeciam aos 

seguintes critérios de elegibilidade:  

1) Ter tido uma experiência retrospetiva de limitação do esforço terapêutico; 

2) Trabalharem num SMI de um hospital do norte de Portugal há, no mínimo, cinco anos; 

3) Aceitarem de forma livre e esclarecida a participação no estudo e gravação da 

entrevista em áudio. 

Para justificar a experiência baseada em anos de serviço, recorreu-se a Benner (2001), que 

defende que os requisitos de perícia no desempenho da atividade profissional têm como base 

a experiência e educação. De acordo com esta autora, é necessário um tempo de experiência 

de cinco anos para que o enfermeiro possa ser considerado perito.  

Ainda de acordo com esta autora, “o conhecimento prático adquire-se com o tempo” (p.33), e 

um enfermeiro que possua pouca experiência profissional não tem conhecimentos suficientes 

para tirar lições das experiências vividas. Tendo por base este pressuposto, foi então definido 

o tempo de experiência profissional num SMI critério de inclusão. 

Realizada a recolha dos dados, a sua transcrição e análise, obtivemos a saturação dos mesmos 

no momento em que se inquiriram 18 participantes (N=18). 

3.5. Instrumento de recolha de dados  

A técnica de recolha de dados foi a entrevista semi-estruturada, com a elaboração de questões 

abertas, pertinentes para a compreensão do fenómeno em estudo, que foram incorporadas num 

guião. Este tipo de entrevista permite uma determinada flexibilidade e “é levada a cabo com o 

uso de questões de entrada, pré-determinadas, incorporadas para ajudar o entrevistado a 
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refletir sobre o fenómeno a partir do seu quadro de referência” (Gerber, McCoster & Barnard, 

1999, pp. 221-222). Neste sentido, recorremos à entrevista semi-estruturada por 

considerarmos ser o método mais eficaz para a obtenção de maior qualidade de informação.  

A escolha do método de recolha de dados recai, não só, sobre os objetivos de investigação, 

mas também, considerando a direção que o investigador quer dar ao seu estudo, bem como a 

sua preferência pessoal. É fundamental que os dados da investigação retratem a visão dos 

participantes e não do investigador (Fortin et al., 2009). Desta forma, elaboramos um guião de 

entrevista (Apêndice C), que serviu de fio condutor à entrevista, facilitando a recolha de 

informação útil. Este guião encontra-se estruturado em duas partes: a primeira, com questões 

de natureza biográfica e social (idade, sexo, tempo de exercício profissional, tempo de 

exercício profissional num SMI e habilitações literárias), e a segunda, com questões abertas 

com o objetivo de obter informações que permitissem compreender a problemática em estudo. 

É o uso corrente do guião de entrevista que permite uma melhor comparação e estruturação 

dos dados (Flick, 2005). 

3.6. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas  

De forma a darmos início à investigação, procedemos ao envio de todo os elementos 

processuais do projeto para a comissão de ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O cumprimento de todos os requisitos implicou, ainda, a aprovação do estudo na 

instituição de saúde onde foi realizada a recolha dos dados com a autorização do respetivo 

diretor do SMI (Apêndice D), que data de 12 de outubro de 2017, e conselho de administração 

após o parecer favorável da comissão de ética (Apêndice E), que data do dia 07 de dezembro 

de 2017. 

A realização das entrevistas foi feita de acordo com a disponibilidade dos participantes, sendo 

criado um ambiente interativo e descontraído de forma a facilitar a comunicação. Estas foram 

realizadas numa sala confortável e protegida de possíveis interrupções. 

De forma a facilitar a relação entrevistador/entrevistado, começamos por abordar alguns 

pontos, nomeadamente: 

1) Apresentação da entrevistadora; 

2) Informação sobre os objetivos do trabalho; 
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3) Solicitação da colaboração dos enfermeiros e importância do seu contributo para a 

realização do estudo com a assinatura do documento de consentimento informado; 

4) Garantia da confidencialidade dos dados e o respeito pelo anonimato. 

As entrevistas foram gravadas na íntegra com a permissão dos entrevistados e posteriormente 

transcritas. Decorreram, na sua maioria, tendo em conta a ordem preconizada no guião, sendo 

as questões constantes no guião aplicadas a todos os participantes. No entanto, foi permitido 

espaço para que o entrevistado falasse livremente. Por vezes, foi necessário conduzir a 

entrevista para os objetivos definidos.  

As informações aos participantes foram dadas nos dias destinados à recolha de dados, sendo 

obtido o consentimento informado. O documento foi composto por duas páginas e impresso 

em duplicado, ficando um dos duplicados na posse do investigador e o outro no participante 

que aceitou fazer parte do estudo, após respetiva assinatura do consentimento informado, livre 

e esclarecido.  

A todos os entrevistados foi garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados, sendo 

estes recolhidos apenas para uso do presente estudo. Ficou explícito que as gravações digitais 

ficariam na posse do investigador, sendo as mesmas destinadas, única e exclusivamente, para 

este estudo de investigação. Toda a informação obtida foi tratada como confidencial e 

anónima, pelo que, nos dias destinados à recolha de dados, foram prestadas as devidas 

informações aos participantes, sendo respeitados os princípios éticos subjacentes. Foi 

salvaguardada a sua identidade através de um código alfa numérico (desde E1 a E18). 

No final de cada entrevista expressaram-se agradecimentos aos participantes pela sua 

disponibilidade e colaboração  

Este estudo não trará nenhum risco ou despesa para os participantes bem como não serão 

realizadas quaisquer compensações aos investigadores.  

O direito à proteção contra o prejuízo e desconforto foi respeitado. Ao longo das entrevistas, 

verificaram-se alguns momentos, inevitavelmente, de maior emoção por parte dos 

participantes, sendo colocada a hipótese de dar término à entrevista. Contudo, nenhum desses 

momentos levou à interrupção da mesma. 

As entrevistas foram realizadas com uso de um gravador digital, ao longo de quatro meses, 

num SMI de um hospital do norte do país, de acordo com a disponibilidade dos participantes. 
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As entrevistas tiveram uma duração média de trinta minutos. Após a transcrição da mesma, 

procedemos ao seu envio, por correio eletrónico, a cada um dos participantes, a fim de 

tomarem conhecimento da sua narrativa, validando o seu conteúdo. 

As entrevistas áudio gravadas foram, então, transcritas, incluindo momentos de pausa, 

suspiros, entre outros, utilizando os seguintes códigos linguísticos: “ ” aspas, de forma a 

salientar o discurso direto; (…) reticências, entre parênteses, representam partes de texto 

removidas, cortes na citação; … reticências, representa momentos de pausa no meio ou final 

das expressões, entre outras. Os momentos de suspiro foram assinalados entre parênteses. 

Esta etapa de transcrição foi bastante morosa e realizada após cada entrevista, a fim de 

conservar a memória de expressões. Esta etapa possibilitou o primeiro contacto com os dados, 

permitindo a perceção dos conteúdos.  

3.7. Tratamento dos dados 

A investigação qualitativa exige rigor científico, existindo conceitos associados a estratégias 

de incremento de rigor nestas abordagens que, não utilizados corretamente, constituem uma 

ameaça à credibilidade dos resultados dos estudos (Loureiro, 2006). Contudo, tal como nas 

metodologias quantitativas, existem meios para verificar a validade e fidedignidade dos 

resultados da investigação. Na investigação qualitativa, o rigor tem como base a validade 

interna e validade externa. A validade interna refere-se à exatidão dos resultados e qualidade 

da investigação, surgindo o conceito de credibilidade. A validade externa diz respeito à 

generalização dos resultados (Fortin et al., 2009; Loureiro, 2006). 

A credibilidade corresponde, desta forma, à descrição exata dos fenómenos tal e qual como 

são vividos/descritos pelos participantes (Fortin et al., 2009; Loureiro, 2006). Assim, foram 

definidas como estratégias para a credibilidade: a gravação áudio das entrevistas com a 

transcrição exata das mesmas e posterior validação pelos enfermeiros participantes das suas 

narrativas. 

Em paralelo com a validade externa surge a transferibilidade. O investigador deve provar que 

os resultados têm valor noutros contextos, isto é, fornecer informações que poderão ser usadas 

/aplicadas numa nova situação (Fortin et al., 2009; Loureiro, 2006). A transferibilidade foi 

facilitada pela seleção de uma amostra intencional (participantes que vivenciaram a indicação 

de LET em UCI), de modo a encontrar informações precisas sobre o fenómeno. 
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Para assegurar que outros investigadores sejam capazes de prosseguir a investigação e chegar 

a conclusões semelhantes, foi realizado um processo de elaboração da documentação da 

pesquisa.  

A análise de dados ocorreu em simultâneo com a recolha dos mesmos, tendo sido submetidos 

aos procedimentos inerentes à técnica de análise de conteúdo, constituída por três fases: pré-

análise, exploração dos dados e tratamento (Bardin, 2011), tendo em conta as gravações áudio 

realizadas durante a recolha dos dados. 

De acordo com Bardin (2011), a pré-análise tem como objetivo a escolha dos documentos a 

serem analisados, formulação de hipóteses e objetivos, bem como a elaboração de indicadores 

para a interpretação final. Foi realizada uma primeira leitura das entrevistas, chamada “leitura 

flutuante” (p.122), sendo realizada posteriormente uma leitura mais exaustiva e precisa. Nesta 

fase, foram identificadas partes das entrevistas consideradas importantes para responder às 

questões de investigação.  

A exploração dos dados constitui a segunda fase e é onde ocorre a definição de categorias e a 

identificação das unidades de registo visando a categorização. Nesta fase ocorre um estudo 

aprofundado do corpus orientado pelos objetivos e referências teóricas. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização são essenciais (Bardin, 2011).  

A terceira fase diz respeito ao tratamento, à inferência e interpretação dos resultados. Esta 

etapa é destinada à análise reflexiva e crítica (Bardin, 2011). 

Neste contexto, segundo Fortin e cols. (2009), para a análise dos dados é necessária uma 

análise de conteúdo. Esta análise de conteúdo consiste em identificar palavras, frases ou 

acontecimentos que ocorrem com maior frequência e ordenar por categorias. A análise de 

conteúdo constitui um procedimento clássico de análise que utiliza categorias (Flick, 2005). 

De acordo com Bardin (2011), “tratar o material é codificá-lo” (p.129). A codificação para 

esta autora consiste em transformar os dados em bruto no texto através da escolha de 

unidades, regras de contagem e categorias. A unidade de registo corresponde à unidade de 

significação a codificar, tendo como objetivo a categorização. As unidades de registo mais 

utlizadas foram a palavra e o tema.  

Para Bardin (2011), a “categorização tem como primeiro objetivo (…) fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados brutos” (p.147), isto é, classificar os 
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diferentes elementos da mensagem em rubricas significativas, de modo a introduzir uma certa 

ordem na confusão inicial. Desta forma, efetuámos uma leitura das respostas por questão, 

identificando os elementos do texto que nos permitiram realizar o processo de categorização. 

Assim, emergiram as categorias e as subcategorias que permitiram a análise dos dados 

recolhidos. 

A formulação das categorias obedeceu às seis regras fundamentais que o investigador deve ter 

em conta, de acordo com Bardin (2011): exaustividade (cada categoria abrangeu todos os 

itens relevantes para o estudo), exclusividade (cada unidade de registo pertenceu apenas a 

uma categoria), homogeneidade (utilizados os mesmo critérios de classificação), pertinência 

(as categorias foram adaptadas aos objetivos da investigação), objetividade (foi evitada a 

subjetividade na formulação das categorias) e produtividade (possibilidade de análise 

posterior). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

Neste capítulo, vamos apresentar e discutir os resultados obtidos de forma sistemática e 

organizada. A análise realizou-se em função dos objetivos propostos, com a finalidade de 

descrever e compreender o fenómeno em estudo. Deste modo, foram expostos os dados que 

emergiram da análise de conteúdo efetuada às entrevistas realizadas, sob a forma de 

categorias e subcategorias, apresentando algumas unidades de registo. Em simultâneo com a 

apresentação dos dados, procedeu-se à sua discussão tendo como base a bibliografia 

consultada.   

4.1. Perfil biográfico e social dos participantes  

Foram entrevistados 18 enfermeiros a exercer funções numa UCI de um hospital do norte do 

país. A média de idades situou-se nos 36 anos, variando entre os 30 e 58 anos. Onze (11) 

participantes eram do sexo feminino e 7 participantes eram do sexo masculino.  

Em relação ao tempo de exercício profissional, a média foi de 12 anos, com um mínimo de 6 

anos e um máximo de 37. Já no que concerne ao tempo de exercício profissional na UCI, a 

média foi de 9 anos, com um mínimo de 5 anos e um máximo de 30 anos. 

Dez enfermeiros possuíam o curso de licenciatura em enfermagem. Dos restantes, 2 

enfermeiros possuíam uma pós-graduação em urgência/emergência, 4 possuíam o título de 

especialista; desses 4 enfermeiros, 1 possuía especialidade em enfermagem de reabilitação e 3 

possuíam a especialidade em enfermagem médico-cirúrgica; 1 enfermeiro possuía o grau de 

mestre em gestão dos serviços de saúde e 1 enfermeiro possuía o título de especialista em 

enfermagem médico-cirúrgica e grau de mestre em enfermagem da pessoa em situação crítica, 

como podemos observar na Tabela 5. 
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Tabela 5.  
Caracterização biográfica e social dos participantes 

Enfermeiros 
Idade  

(anos) 
Sexo Nível Formação 

Tempo de 

Exercício 

Profissional 

total 

(anos) 

Tempo de 

exercício 

profissional na 

UCI 

(anos) 

E1 33 Feminino Licenciatura 10 5 

E2 33 Feminino 
Especialidade em enfermagem 

médico-cirúrgica 
8 5 

E3 35 Masculino Licenciatura 11 6 

E4 35 Masculino Licenciatura 14 5 

E5 35 Feminino Licenciatura 13 11 

E6 41 Masculino 
Especialidade em enfermagem 

médico-cirúrgica 
17 14 

E7 35 Masculino Licenciatura 6 5 

E8 31 Feminino 
Pós-graduação em urgência/ 

emergência 
10 7 

E9 30 Masculino 
Pós-graduação em urgência/ 

emergência 
9 5 

E10 32 Feminino Licenciatura 8 6 

E11 38 Feminino 
Especialidade em enfermagem de 

reabilitação 
14 12 

E12 49 Feminino 
Mestrado em gestão dos serviços 

de saúde  
25 12 

E13 31 Masculino Licenciatura 10 9 

E14 32 Feminino Licenciatura 8 8 

E15 58 Feminino 
Especialidade em enfermagem 

médico-cirúrgica 
37 30 

E16 32 Feminino 

Especialidade em enfermagem 

médico-cirúrgica e mestrado de 

enfermagem da pessoa em 

situação crítica 

9 8 

E17 40 Masculino Licenciatura 20 5 

E18 34 Feminino Licenciatura 13 12 

Ao analisarmos o perfil biográfico e social dos participantes, identificamos que, relativamente 

à média de idades, pode concluir-se que existe uma aproximação ao estudo de Valiee e cols. 

(2012) e ao estudo de Espinosa e cols. (2010), uma vez que, nestes estudos, as idades dos 

enfermeiros variaram entre os 23 anos e os 61 anos. As enfermeiras constituíram maior 

número nos estudos analisados, destacando-se o estudo de Shorter e Stayt (2009), que apenas 

contemplou participantes do sexo feminino. Relativamente às habilitações literárias, na 

maioria dos estudos analisados, as habilitações dos enfermeiros eram ao nível da licenciatura. 

Todos os participantes entrevistados vivenciaram mais que uma experiência de LET. 
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4.2. Sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de limitação do esforço 

terapêutico na unidade de cuidados intensivos 

Os sentimentos são, muitas vezes, difíceis de separar, uma vez que se misturam uns nos 

outros, havendo uma dificuldade acrescida em os definir e catalogar. O sentimento remete-nos 

para um estado interior, uma experiência pessoal. O sentimento não é algo mensurável, mas 

os efeitos dos sentimentos ou os sinais indicadores podem ser observados. O enfermeiro, no 

ato de cuidar, vivencia constantemente sentimentos positivos e negativos que influenciam os 

cuidados (Diogo, 2006). Como tal, procuramos analisar as palavras proferidas pelos 

participantes sobre os sentimentos vividos. Durante as entrevistas, foi solicitado aos 

enfermeiros a recordação e descrição de uma situação de LET que os tenha marcado, havendo 

enfermeiros que fizeram referência a mais que uma situação, evidenciando a frequência 

dessas vivências. 

“São vários… (os momentos) mas principalmente, são aquelas situações em que temos 

os doentes com suporte de aminas…” E6 

Desta forma, da análise das entrevistas aos participantes identificamos as seguintes categorias 

relacionadas com os sentimentos vivenciados pelos enfermeiros perante a indicação de LET: 

Alívio, Dever cumprido, Tranquilidade, Revolta, Tristeza, Angústia, Frustração, 

Impotência e Desconforto. Do sentimento revolta, emergiram ainda duas subcategorias: 

discordância com a indicação de LET e incompreensão da indicação de LET. Do sentimento 

impotência, surgiram, como subcategorias: incapacidade no alívio do sofrimento e 

incapacidade para salvar a vida.  

Relativamente ao sentimento de alívio, enfermeiros mencionaram este sentimento, realçando 

a LET como algo de positivo nas situações críticas em que é evidente o sofrimento da pessoa: 

“(…) nalgumas situações até me sinto aliviada… porque me incomoda ver aquele desespero, 

aquele sofrimento.” (E15) 

Segundo o Dicionário da língua portuguesa (2013), alívio representa uma “sensação agradável 

que se tem quando o que oprime ou molesta cessa de todo ou em grande parte”. 
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De acordo com Sousa, Soares, Costa, Pacífico e Parente (2009), a morte, para o enfermeiro, 

também pode ser vista como alívio, uma vez que representa o alívio do sofrimento da pessoa 

em fase terminal, fora das possibilidades terapêuticas. 

O sentimento de dever cumprido é referido pelos enfermeiros que consideraram que 

prestaram os melhores cuidados à pessoa em LET:  

“(…) fiz o melhor que podia dentro das minhas competências. Da minha parte não falhou nada 

àquele doente (…) Eu continuei a fazer o meu trabalho sempre, mesmo quando já não 

podíamos dar mais nada.” (E5)  

 “(…) a analgesia em consonância com a parte respiratória para evitar aquela visão de 

sofrimento que eles muitas vezes têm, aquela respiração agónica e aquela face nada relaxada… 

e não vi nada disso (…). Não é o que a gente espera que nos passe pelas mãos num doente, mas 

isso faz parte do nosso crescimento e faz parte de todo o processo…” (E12) 

“(…) foi tomada esta decisão ainda bem (…) ajudei no fundo, não antecipei a morte… dei 

qualidade… fim de morte, dei qualidade fim de vida… não prolongaste a morte, não 

antecipaste a morte, deste qualidade no fim de linha… no fim de vida.” (E15) 

“(…) ajudá-los a fazer a última passagem, o último caminho.” (E16) 

De acordo com o Dicionário da língua portuguesa (2013), dever significa “ato que tem de se 

executar em virtude de ordem, preceito ou conveniência; obrigação”. Nesta situação, os 

enfermeiros consideraram que prestaram todos os cuidados necessários, dentro das suas 

competências. 

Estes resultados estão em consonância com L. Nunes (2016), ao referir que a atuação dos 

enfermeiros, como já foi descrito anteriormente, é determinada por dois grandes princípios: 

alívio do sofrimento e preservação da vida. Estes dois princípios tanto se complementam 

como se tornam antagónicos. Desta forma, em caso de antagonismo, a prioridade é o alívio do 

sofrimento e a orientação das intervenções para promover esse alívio. 

A tranquilidade foi outro sentimento, de carácter positivo, sendo referido por enfermeiros que 

consideraram que, com a indicação de LET, foram tomadas todas as medidas para melhorar o 

conforto da pessoa.  
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“Quando se decidiu a limitação, decidiu-se o aumento da medicação que lhe deu mais conforto 

e o doente ficou bem mais confortável pelo menos nas últimas horas de vida…. Senti-me mais 

tranquilo porque senti que o doente estava mais tranquilo.” (E3) 

Tranquilidade significa sossego, paz, serenidade (Dicionário da língua portuguesa, 2013). 

Nesta situação particular, o enfermeiro sentiu tranquilidade porque constatou que a pessoa em 

LET também estava tranquila. Podemos dizer que houve uma valorização, por parte do 

enfermeiro, do conforto da pessoa. De acordo com L. Nunes (2016) “o sofrimento do ser 

humano deve ser considerado importante, sério” (p.39). Esta autora faz referência à filósofa 

Martha Nussbaum, que descreve o “Juízo de possibilidades semelhantes” em que existe 

possibilidade de estarmos em situações semelhantes da pessoa que sofre. Neste sentido, é 

necessário considerar que o bem-estar do outro é importante para a nossa própria vida. 

A revolta foi referida por enfermeiros, sendo expressa diretamente ou na forma de dificuldade 

em aceitar a indicação de LET. Desta categoria emergiram duas subcategorias: discordância 

com a indicação de LET e incompreensão da indicação de LET, nomeadamente: 

“Não me senti bem comigo próprio porque achei que não era o mais correto a fazer naquela 

situação (…) Senti-me mal, senti uma revolta, porque estava a fazer… aquilo com que eu não 

concordava.” (E4) 

“(…) e isso revoltou-me um bocado porque achei que acabei por participar numa limitação do 

esforço terapêutico um bocadinho alterada e fora dos padrões… que eu achei que eram os 

corretos.” (E8) 

“Às vezes, não fico muito contente, fico com aquela sensação de revolta (…)” (E15) 

Nas situações citadas, os enfermeiros não concordaram com a indicação de LET nem os 

moldes em que foi realizada, sentindo revolta por terem que participar mesmo não 

concordando. 

Por sua vez, através das expressões abaixo citadas, identificamos sentimentos de revolta 

vivenciados pelos enfermeiros porque não compreenderam a indicação de LET. 

“(…) É assim que as coisas acontecessem? É assim que se processa uma decisão destas? E as 

intervenções?” (E2) 

“(…) pensaria eu, que o senhor, possivelmente, seria para melhorar e fazer o desmame 

ventilatório (…) no momento em que eu soube da decisão, fiquei frustrada, revoltada.” (E14)  
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“. (…) ainda foi para a cama hiperbárica, foi operado várias vezes e depois o desfecho final, 

não sei...” (E6)  

O conceito de revolta encontra-se definido no Dicionário de língua portuguesa (2013), como 

um “sentimento de reprovação”. No estudo realizado por Saraiva (2009), também surgiram 

nos enfermeiros sentimentos de revolta, sentimentos estes que eles próprios se esforçam em 

ignorar, assim como o sentimento de fracasso que a morte por si representa para estes 

profissionais. Ainda de acordo com Saraiva (2009), a morte da pessoa é um fenómeno 

considerado perturbador, sendo que sentimentos como a confusão, sofrimento e revolta são 

bastante frequentes nos prestadores de cuidados, nomeadamente nos enfermeiros que prestam 

cuidados à pessoa em situação crítica em fim de vida. 

Relativamente à tristeza, enfermeiros mencionaram este sentimento referindo-o de forma 

concreta ou sob a forma de pena. 

“(…) tristeza (…) vemos, literalmente, o doente a morrer à nossa frente…” (E6) 

“(…) comunicava connosco (…) senti pena do doente (…) vê-se aos poucos aquele senhor a 

cair… quando chega o momento acho que é sempre penoso.” (E15) 

A tristeza pode ser definida como o estado do que é triste, de quem sente mágoa, aflição, 

pena, angústia, inquietação e melancolia (Dicionário da língua portuguesa, 2013). Por sua 

vez, de acordo o CIE (2002), a tristeza é também uma emoção negativa, um sentimento de 

desalento e de melancolia associados à falta de energia.   

Por seu lado, a pena pode ser definida como “sentimento provocado por sofrimento alheio; 

compaixão, tristeza” (Dicionário da língua portuguesa, 2013). Assim sendo, falar em pena ou 

compaixão é falar na tristeza sentida relativamente ao outro, na aptidão de sentir a sua dor, 

porque nos identificamos com a pessoa e vivemos os mesmos sentimentos (Diogo, 2006). 

Para este autor, as causas da tristeza estão frequentemente relacionadas com situações de 

perda (tanto a nível das relações interpessoais ou posses) e desilusão (consciência da não 

realização de objetivos e intenções). Nesta situação, a tristeza vivenciada pelos enfermeiros 

estava associada aquilo que vai contra os objetivos dos cuidados de enfermagem: a 

recuperação da pessoa. 

Enfermeiros, no estudo realizado por Sousa e cols. (2009), afirmaram que podem existir 

doentes com os quais estabelecem uma relação mais próxima, e ao vivenciarem o processo de 



47 

morte apresentaram sentimentos de tristeza e sensação de vazio, pois tinham como objetivos a 

preservação e o prolongamento da vida. 

A angústia foi outro sentimento que emergiu das entrevistas aos enfermeiros, nomeadamente: 

 “(…) senti um bocadinho de angústia. Se calhar o oxigénio não lhe ia fazer nada, mas na 

minha cabeça poderia dar algum conforto.” (E1) 

Segundo o Dicionário da língua portuguesa (2013), o termo angústia representa “uma grande 

aflição acompanhada de opressão e tristeza”. 

Para estes enfermeiros, a retirada de suporte de oxigenoterapia na pessoa com indicação de 

LET provoca angústia. De acordo com Baliza e cols. (2015), as crenças pessoais dos 

enfermeiros influenciam diretamente o significado que atribuem às experiências relativas às 

situações de fim de vida. Neste contexto, na perspetiva dos enfermeiros participantes desse 

estudo, a retirada de ventilação constituiu um fator que podia adiantar a morte do doente, o 

que corrobora com os resultados obtidos.  

No estudo desenvolvido por Bisogno e cols. (2010), os enfermeiros referiram angústia e 

associaram esta ao facto de não existir uma sincronia na conduta de todos os profissionais de 

saúde relativamente às questões de fim de vida em UCI. 

Por outro lado, ainda no estudo desenvolvido por Diogo (2006), os enfermeiros sentiram 

angústia devido ao confronto com a possibilidade da própria morte e a possibilidade de um 

envolvimento emocional com a pessoa em LET, mobilizando um grande esforço para evitar 

essas situações de angústia.  

O enfermeiro, cuidador da pessoa em fase final da vida, vivencia situações de sofrimento, 

angústia, medo, dor e revolta por parte da pessoa, e como ser humano portador de 

sentimentos, manifesta, em alguns momentos, estas mesmas reações perante esse processo 

(Sousa et al., 2009) 

A frustração foi, igualmente, referida por enfermeiros. 

“(…) se calhar um pouco frustrada com a maneira como as coisas acontecem.” (E2) 

“(…) mas no momento em que eu soube da decisão, fiquei frustrada, revoltada.” (E14)  

Frustração, segundo o Dicionário de língua portuguesa (2013), é definida como a deceção 

causada pela não satisfação das expectativas.  
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Para os enfermeiros participantes, a frustração surgiu associada à indicação de LET, indicação 

esta que vai contrariar o objetivo do enfermeiro: a recuperação total da pessoa. 

No estudo desenvolvido por Saraiva (2009), sobre a atitude do enfermeiro perante a morte, 

concluiu-se que esta desperta sentimentos de impotência e frustração, angústia e tristeza. 

Estes sentimentos estão frequentemente relacionados com a falta de apoio e colaboração por 

parte de toda a equipa multidisciplinar, com a dificuldade em dar resposta às questões do 

doente e com a falta de tempo e disponibilidade. 

A impotência foi mencionada por enfermeiros que se depararam com a incapacidade de 

responder às necessidades reais da pessoa em situação crítica. Desta categoria identificamos 

duas subcategorias: incapacidade no alívio do sofrimento e incapacidade para salvar a vida. 

“(…) medidas de conforto que nem sempre são as mais adequadas e ficas(suspiro) um pouco 

incapacitado e sentes-te um pouco… não é inútil, é sem ter muito mais a fazer.” (E2) 

“(…) um bocado também de impotência, de não poder fazer de outra maneira.” (E5) 

“(…) sente-se um bocadinho impotente (…).” (E9) 

 “(…) senti-me mal comigo porque para todos os efeitos aquilo que aprendemos no curso é 

ajudar as pessoas a viver (…).” (E10) 

“(…) aquela incapacidade e impotência de poderes fazer alguma coisa para que essa pessoa 

sobreviva (…).” (E13)  

A impotência é definida como “impossibilidade” (Dicionário da língua portuguesa, 2013). De 

acordo com o CIE (2002), impotência é a incapacidade de agir pela certeza de que as ações 

não vão afetar significativamente os resultados. Neste contexto, para os enfermeiros, a 

impressão de que os seus cuidados não vão ser significativos para aliviar o sofrimento e salvar 

a vida. 

No estudo realizado por Espinosa e cols. (2010), perante as medidas suspensão, alguns 

enfermeiros apresentaram uma sensação de impotência e fracasso, porque tinham a perceção 

que não tinham feito o suficiente para evitar a morte do doente.  

Mais uma vez nos deparamos com o confronto entre os dois grandes princípios: alívio do 

sofrimento e preservação da vida. De acordo com L. Nunes (2016), se optarmos sempre pelo 

princípio básico de preservação da vida, vamos estar a caminhar no sentido da distanásia 
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(futilidade terapêutica) e a negar a existência da finitude humana. Desta forma, será 

importante realçar, novamente, a prioridade do alívio do sofrimento e dos cuidados paliativos. 

Curtis e Vicent (2010) concordaram, referindo que, nas UCIs, a morte e o sofrimento estão 

presentes. Contudo, a qualidade dos cuidados prestados à pessoa em fim de vida pode criar 

alguma impotência entre os enfermeiros. Esta impotência ocorre devido ao choque provocado 

pela necessidade que os enfermeiros têm em salvar vidas, e o facto de se sentirem eticamente 

obrigados a manter a qualidade de vida da pessoa em situações de fim de vida. “Os 

profissionais estão educados para a perspetiva do cuidar e, perante a iminência da morte, os 

seus objetivos fracassam e são confrontados com o “inimigo” que não conseguem vencer”, 

procurando desta forma o uso de tecnologia a fim de evitar a morte (Macedo, 2002, p.75). 

Segundo Velarde-García e cols. (2016), alguns enfermeiros acabaram mesmo por se sentir 

responsáveis pela morte da pessoa, pois foram eles que aplicaram as medidas na LET (e.g., ao 

remover o tubo endotraqueal). Em algumas ocasiões, os enfermeiros descreveram sentir-se 

incapazes de limitar tratamentos e aplicar outras prescrições, como sedação farmacológica. Os 

enfermeiros relataram um sentimento de culpa em torno da morte quando chega o momento 

de suspender os tratamentos.  

O desconforto foi, de igual forma, referido pelos enfermeiros entrevistados. 

“Não me senti bem comigo próprio porque achei que não era o mais correto a fazer naquela 

situação.” (E4) 

“(…) às vezes tenho um certo desconforto…” (E15) 

“(…) não me senti confortável com essa situação.” (E17) 

Desconforto, significa, desânimo, desalento (Dicionário da língua portuguesa, 2013). O 

desconforto relatado está associado ao facto de se participar numa indicação de LET com a 

qual não se concorda e incapacidade de agir de outra forma. 

Diogo (2006), referiu que o desconforto vivenciado pelos enfermeiros está associado à morte, 

em que tudo o que se pode fazer em relação à pessoa é sentido como inútil. Mais uma vez, 

quando a perspetiva dos cuidados do enfermeiro é a cura, o desconforto pode estar ligado a 

um sentimento de inutilidade e incapacidade de agir de outra forma. 

Já no estudo realizado por Bisogno e cols. (2010), os enfermeiros apresentaram desconforto 

em virtude da não participação no processo de tomada de decisão em relação à LET. 
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Na Tabela 6 apresentamos as categorias, subcategorias e unidades de registo que emergiram 

dos sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET em UCI. 

Tabela 6.  

Sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET, na UCI 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Alívio  “Sou-te franca, nalgumas situações até me sinto aliviada…” E15 

Dever 

cumprido 
 

“(…) fiz o melhor que podia dentro das minhas competências (…). Da minha 

parte não falhou nada aquele doente (…).” E5  

 “(…) foi tomada esta decisão ainda bem (…) ajudei no fundo, não antecipei a 

morte… dei qualidade (…) dei qualidade fim de vida (…).” E15 

“(…) ajudá-los a fazer a última passagem, o último caminho”. E16 

Tranquilidade  
“(…) Senti-me mais tranquilo porque senti que o doente estava mais 

tranquilo.” E3 

Revolta 

Discordância com a 

indicação de LET; 

 

“(...) senti uma revolta, porque estava a fazer… aquilo com que eu não 

concordava.” E4 

 “(…) e isso revoltou-me um bocado (…).” E8 

“Às vezes (…) fico com aquela sensação de revolta (…).” E15 

Incompreensão da 

indicação de LET 

“(…) É assim que as coisas acontecessem? É assim que se processa uma 

decisão destas? E as intervenções? E2 

“(…) pensaria eu, que o senhor, possivelmente, seria para melhorar e fazer o 

desmame ventilatório (…) no momento em que eu soube da decisão, fiquei 

frustrada, revoltada.” E14 

“(…) ainda foi para a cama hiperbárica, foi operado várias vezes e depois o 

desfecho final, não sei...” E6 

Tristeza  

“(…) tristeza (…) vemos, literalmente, o doente a morrer à nossa frente…” E6 

“(…) comunicava connosco (…) senti pena do doente (…) vê-se aos poucos 

aquele senhor a cair… quando chega o momento acho que é sempre penoso.” 

E15 

Angústia  “(…) senti um bocadinho de angústia (…).” E1 

Frustração  

“(…) um pouco frustrada com a maneira como as coisas acontecem.” E2 

“(…) mas no momento em que eu soube da decisão, fiquei frustrada, 

revoltada.” E14  

Impotência 

Incapacidade no 

alívio do sofrimento  

“(…) medidas de conforto que nem sempre são as mais adequadas e 

ficas(suspiro) um pouco incapacitado e sentes-te um pouco… não é inútil, é 

sem ter muito mais a fazer.” E2 

“(…) um bocado também de impotência, de não poder fazer de outra 

maneira.” E5 

“(…) sente-se um bocadinho impotente (…).” E9 

Incapacidade para 

salvar a vida 

“(…) senti-me mal comigo porque para todos os efeitos aquilo que aprendemos 

no curso é ajudar as pessoas a viver (…).” E10 

“(…) aquela incapacidade e impotência de poderes fazer alguma coisa para 

que essa pessoa sobreviva (…).” E13  

Desconforto 

  “Não me senti bem comigo próprio porque achei que não era o mais correto a 

fazer naquela situação.” E4 

“(…) às vezes tenho um certo desconforto (…).” E15 

“(…) não me senti confortável com essa situação.” E17 

No Diagrama 1 esquematizamos as categorias e subcategorias que emergiram dos sentimentos 

dos enfermeiros perante a indicação de LET em UCI. 
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Diagrama 1. Sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET, na UCI 

4.3. Dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de limitação do esforço 

terapêutico na unidade de cuidados intensivos 

As dificuldades dos enfermeiros em lidar com a indicação de LET são variadas, tal como 

referem Sulzbacher e cols. (2009), uma vez que a preparação profissional dos enfermeiros 

qualifica-os para cuidar da pessoa doente através da realização de técnicas e procedimentos e 

não para a confrontação com o processo de morrer. 

As categorias que surgiram das narrativas sobre as dificuldades dos enfermeiros perante a 

indicação de LET foram: Não participação na tomada de decisão de LET; Não prescrição 

de LET; Não existência de protocolos em UCI sobre LET; Medidas de conforto instituídas; 
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Incompreensão de atitudes terapêuticas; Apoio aos familiares. Da incompreensão de 

atitudes terapêuticas, emergiram quatro subcategorias, nomeadamente: suspensão do suporte 

de aminas; suspensão de suporte de oxigenoterapia; LET em pessoas conscientes; e LET em 

pessoas jovens. No apoio aos familiares surgiram duas subcategorias, sendo elas: 

comunicação de más notícias e apoio emocional. 

Relativamente à não participação na tomada de decisão de LET, enfermeiros referiram esta 

dificuldade e consideraram a participação dos enfermeiros bastante importante e 

indispensável: 

“(…) não somos envolvidos na tomada de decisão (…) é difícil quando, há uma hora atrás, há 

minutos atrás, tu estavas a dar tudo por aquela pessoa e de repente (…) só medidas de conforto 

(…).” (E2) 

“(…) envolver toda a equipa multidisciplinar, o que não acontece (…) alguém te chega a dizer 

(…) e acho que não deveria ser assim. Deveria ser comunicado…a equipa devia-se reunir toda 

(…)” (E4) 

“(…) uma decisão puramente médica, sem haver qualquer debate com a equipa de enfermagem 

(…) devíamos ter uma palavra a dar como é óbvio.” (E6) 

“(…) quem lida diretamente com o doente, quem passa maior parte do turno com o doente, 

quem interpreta ou quem, pronto, se apercebe das alterações do doente tanto negativa como 

positivamente é o enfermeiro e, portanto, acho que o enfermeiro devia ser consultado nesse 

sentido.” (E7) 

 “(…) nós, enfermeiros devíamos ter um papel importante nessa tomada decisão (…) acabas 

por conhecer o doente, acabas por perceber pormenores do conforto porque vais lidando com 

ele diariamente.” (E9) 

Contudo, enfermeiros também referem que foram envolvidos no processo de decisão 

mostrando contentamento com essa situação. 

“(…) pôs-me a par da situação, viu o que se passava, perguntou-me a minha opinião (…). 

(E12) 

De acordo com o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1995), 

sobre “aspetos éticos dos cuidados de saúde relacionados com o final de vida”, a decisão de 

interromper tratamentos que são claramente ineficazes, a uma pessoa em situação crítica em 

fase terminal, deve basear-se numa rigorosa avaliação clínica da situação e deve ser uma 
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decisão tomada em equipa, sendo assegurado que o processo de morte respeita a dignidade da 

pessoa. Desta forma, a decisão será eticamente correta e de boa prática.  

A decisão de LET deve ser decidida em equipa com a participação do enfermeiro que é 

responsável pelas decisões que toma e pelos atos que pratica, podendo recusar a participação 

em medidas terapêuticas ou de reanimação, fundamentando-se na evidência e considerando o 

melhor interesse da pessoa (OE, 2008).   

Vários estudos corroboram a falta de poder, por parte dos enfermeiros, no processo de tomada 

de decisão. O estudo realizado por Bisogno e cols. (2010), concluiu que não é possível 

determinar um sincronismo perante todos os profissionais face às situações que ocorrem nas 

UCIs. Nesse contexto, as decisões médicas, por nem sempre seguirem uma conduta unânime 

e o facto de os enfermeiros não participarem nos processos de decisão, contribuem para as 

indecisões e desconforto destes profissionais diante das situações que envolvem o fim da vida. 

As decisões parecem ser tomadas tendo em conta as conceções individuais de cada 

profissional e, perante isso, os enfermeiros, em diversas situações, podem consentir e não 

discutir a decisão tomada única e exclusivamente pelo médico ou pela equipa médica. 

Teixeira e cols. (2013) corroboram, concluindo que, no seu estudo, os enfermeiros são muitas 

vezes excluídos do processo de decisão relativamente às questões relacionadas com o fim de 

vida, e o facto  de os enfermeiros não estarem envolvidos na tomada de decisões relativas a 

questões como retirar ou não iniciar tratamentos, é um fator de risco para o aumento dos 

níveis de burnout nesta classe profissional.  

Os resultados obtidos estão de acordo também com um outro estudo sobre o envolvimento 

dos enfermeiros em processos de tomada de decisão ética, realizado por Jensen e cols. (2011), 

ao evidenciar que em metade das situações de decisão de LET, o envolvimento dos 

enfermeiros não ocorreu, embora a maioria dos participantes enfermeiros e cerca de metade 

dos intensivistas considerassem que os enfermeiros deveriam estar envolvidos no processo.  

Alguns estudos ainda analisados concordaram que iniciar a LET envolvia dificuldades 

emocionais e éticas para os profissionais que a iam realizar. Alguns enfermeiros expressaram 

não se sentir acompanhados pelos médicos durante este processo. Os enfermeiros eram 

responsáveis por suspender o tratamento por indicação médica, mas comentaram que seria 

mais fácil se as decisões fossem tomadas em equipa (Aguilar Blancafort et al., 2016). 
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Deve, então, ser realizada uma discussão sobre a situação clínica da pessoa e a decisão de 

LET e incluir os enfermeiros nessa discussão. A responsabilidade pela decisão é do médico, 

contudo, este deve garantir que todos os membros da equipa (médicos e enfermeiros) 

concordem com a mesma abordagem (Baliza et al. 2015; Rocker et al., 2010; Todi & Chawla, 

2012).  

São os enfermeiros que prestam os cuidados à pessoa de forma contínua. Partindo deste 

pressuposto, devem ser feitos esforços para a participação dos enfermeiros (principalmente 

aqueles que tenham mostrado interesse na situação e tenham prestado cuidados a pessoa em 

situação crítica) na tomada de decisão (Rocker et al., 2010).  

Espinosa e cols. (2010), concluíram igualmente no seu estudo que os enfermeiros estavam 

descontentes com o facto de não participarem na tomada de decisão, relativamente às 

questões relacionadas com o fim de vida. Corroborando com estudos anteriores, estes 

enfermeiros, como os profissionais que passam mais tempo junto da pessoa, tiveram a 

perceção que, muitas vezes, há um prolongamento da vida através do uso de medidas 

desproporcionais, ao invés da promoção de medidas de conforto e presença da família. 

Rocker e cols. (2010) fazem, ainda, referência a um estudo realizado por Sternburg, no qual se 

evidenciou a importância da participação dos enfermeiros no processo de tomada de decisão, 

e onde se verificou que a participação em cuidados de fim de vida, que achavam inadequados, 

provocava frustração.  

O estudo realizado por Velarde-García e cols. (2016) vai ao encontro do descrito nos estudos 

anteriores. Os enfermeiros relataram que as decisões eram tomadas exclusivamente por 

médicos e que os enfermeiros eram excluídos do processo. Esta falta de participação no 

processo de tomada de decisão gerava descontentamento. Consideravam que deviam 

participar na tomada de decisão, pois eram os profissionais que passavam mais tempo na 

cabeceira da pessoa. 

Ainda, de acordo com resultados do estudo elaborado por Santana Cabrera e cols. (2010), 

outros enfermeiros eram da opinião que não deviam participar no processo de tomada de 

decisão de LET. Estes enfermeiros não tinham consciência da sua importância no processo de 

tomada de decisões, na limitação do tratamento e contribuição com a sua visão de 

humanização do cuidado. Esta atitude, segundo Santana Cabrera e cols. (2010), poderia ser 

explicada pelo facto dos enfermeiros trabalharem por turnos, não existindo um tempo de 
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contacto suficiente com a pessoa e o seu ambiente. Também há um artigo realizado em 

Espanha que afirmou haver uma percentagem significativa de enfermeiros que acreditava que 

a decisão de iniciar a LET era um ato da responsabilidade apenas do médico, em que o 

enfermeiro não devia opinar/intervir (Aguilar Blancafort et al., 2016). 

Curtis e Vicent (2010), chegaram à conclusão de que, na maioria dos ambientes, as decisões 

de fim de vida eram realizadas por uma equipa multidisciplinar que incluía enfermeiros e 

médicos. No entanto, a colaboração multidisciplinar sobre cuidados no final da vida era 

frequentemente pobre e variava de país para país. 

A não prescrição de LET também constitui uma dificuldade para os enfermeiros que 

referiram: 

“Se calhar também devia ser uma prescrição… é o que eu acho (…) limitação do esforço 

terapêutico… uma prescrição, tem que estar escrito.” (E2)  

“(…) eu acho que (a LET)) tem que estar escrito em diário clínico (…).” (E5) 

 “(…) a limitação deveria ser prescrita.” (E7) 

“(…) um registo oficial comum (…) que o doente realmente está em limitação do esforço 

terapêutico.” (E18) 

De acordo com o parecer 11/CNECV/95 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 

Vida (1995), a decisão de interromper tratamentos deve ser anotada no processo clínico, 

especificando por escrito qual o tratamento a interromper ou os meios terapêuticos a não 

aplicar ou suspender. 

No estudo realizado por Curtis e Vicent (2010), suspensão de tratamentos foi considerado um 

procedimento clínico que se podia tornar rotineiro para os médicos que trabalhavam em UCI 

e, como tal, estes deviam ter o cuidado de se proteger. Desta forma, a justificativa para a 

decisão de suspender o suporte de vida devia ser anotada no diário clínico, incluindo as razões 

pelas quais a sedação ou analgesia era aumentada, e os resultados deviam ser avaliados. O 

plano também devia ser discutido minuciosamente com a pessoa em situação crítica (se 

possível) e com a família, garantindo a sua compreensão. 

A não existência de protocolos em UCI sobre LET foi referida como dificuldade sentida pelos 

enfermeiros, que mencionaram a existência de critérios uniformizados e a formação dos 

profissionais, imprescindível: 
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“(…) acho que devia haver um formulário com os critérios que toda a gente seguisse (…).” 

(E5) 

“(…) As pessoas têm que fazer formação nessa área, para que se façam guias orientadoras (…) 

adaptado a cada doente, como é lógico.” (E12) 

“(…) eu acho que o ideal seria mesmo, dentro desta área, para toda a gente ter a mesma 

linguagem, falar sobre situações de fim de linha (…).” (E15) 

Os enfermeiros enfatizaram a falta de critérios claros e a falta de consenso da equipa de 

cuidados em relação às decisões LET. Estes resultados corroboram o estudo realizado por 

Velarde-García e cols. (2016), em que os enfermeiros partilharam a mesma opinião. 

Para Curtis e Vicent (2010), um protocolo para suspender os tratamentos de manutenção da 

vida poderia proporcionar uma melhoria no atendimento e reduzir a variabilidade inadequada 

nos cuidados. Estes autores mencionaram um estudo realizado onde foi aplicado um 

formulário para suspensão do suporte de vida em UCI. Este formulário incluiu preparações 

antes da suspensão do suporte de vida e protocolos para analgesia e sedação neste contexto, e 

retirada do ventilador. Médicos e enfermeiros constataram que o formulário era útil, e a 

implementação foi associada ao aumento do uso de benzodiazepínicos e opiáceos numa hora 

antes e uma hora após a retirada do ventilador, mas sem uma redução associada no tempo de 

retirada do ventilador até à morte, concluindo-se que esta abordagem pode aumentar o uso de 

drogas para promover o conforto da pessoa sem acelerar o processo de morte. 

A incompreensão de atitudes terapêuticas fez sobressair quatro subcategorias, nomeadamente: 

suspensão de suporte de aminas; suspensão de suporte de oxigenoterapia; LET em pessoas 

conscientes; e LET em pessoas jovens. Estas quatro situações foram as mencionadas pelos 

enfermeiros, como atitudes médicas que não conseguiam compreender quando a pessoa era 

colocada em LET e com as quais tinham dificuldade em lidar. 

Relativamente à suspensão de suporte de aminas, enfermeiros referiram: 

“Agora situações em que mais custa, pelo menos no meu ver, são situações onde há o corte das 

aminas (…).” (E6) 

A suspensão de suporte de oxigenoterapia foi mencionada por enfermeiros, conforme as 

citações seguintes: 
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 “Lembro-me de um episódio de um doente em que a decisão clínica foi retirar (…) o aporte de 

oxigénio (…). E meteu-me muita confusão (…)” (E5) 

 “(…) primeiro ficou só em peça em T em termos de suporte ventilatório (…) e isso meteu-me 

bastante confusão.” (E16) 

Relativamente à LET em pessoas conscientes, enfermeiros apontaram: 

 “(…) emocionalmente, acho que não estava preparada, porque era uma senhora que interagia 

connosco (…).” (E10) 

“(…) também me custa (…) em pessoas mais conscientes (…).” (E12) 

 “(…) meteu-me um bocado de confusão, pelo facto de ele, realmente, estar muito consciente.” 

(E17) 

A indicação de LET em pessoas jovens foi igualmente uma dificuldade mencionada pelos 

enfermeiros, conforme podemos evidenciar:  

“Um episódio que me marcou, diz respeito a um senhor que estava na casa dos 40/50 anos que 

tinha, na altura, fibrose pulmonar (…) e custou-me por ser tão novo (…).” (E8) 

“…custa-nos muito quando isso acontece numa pessoa mais jovem, como é óbvio (…) ainda 

tem toda uma vida.” (E12) 

No estudo realizado por Valiee e cols. (2012), os enfermeiros que prestavam cuidados em 

UCI a pessoas em fim de vida apresentavam sentimentos de ansiedade, descrença e até 

mesmo depressão, que variavam, sendo mais ou menos acentuados, de acordo com a idade, 

nível de consciência e capacidade de comunicação da pessoa, bem como o facto de se 

encontrar em morte cerebral ou ser dador de órgãos. 

De acordo com o estudo realizado por King e Thomas (2013), as mortes que causavam mais 

sofrimento aos enfermeiros que participaram no estudo foram as inesperadas e as mortes em 

pessoas jovens, sendo, estas últimas, também evidenciadas no estudo de Espinosa e cols. 

(2010), como as que causavam mais sofrimento. Para os enfermeiros, o fim de vida em 

pessoas jovens era o mais difícil de superar devido à imprevisibilidade e à falta de preparação 

para o inesperado. 

Saraiva (2009), no seu estudo, concluiu que os anos de experiência profissional e a idade da 

pessoa que falece influenciam a atitude do enfermeiro perante a morte. 
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As medidas de conforto instituídas foram também outra dificuldade mencionada pelos 

enfermeiros, que mostraram interesse em participar mais nas decisões relativas às medidas de 

conforto: 

“(…) devíamos estar incluídos nas decisões de conforto em relação ao doente (…)” (E1) 

“Senti que (…) podiam ter dado mais conforto na morte, mais conforto no fim de vida (…).” 

(E3) 

Para os participantes do nosso estudo, as medidas de conforto em fim de vida eram essenciais. 

Os enfermeiros, no estudo realizado por King e Thomas (2013), também valorizaram a 

importância do conforto quando não existia possibilidade de recuperação da pessoa.  

No estudo realizado por Baliza e cols. (2015), os enfermeiros mencionaram a necessidade de 

acreditar que os procedimentos e os cuidados oferecidos no final da vida foram os melhores 

possíveis. Para aqueles enfermeiros, era obrigação moral proporcionar um fim de vida digno, 

com alívio de sofrimento, quer físico, quer emocional. 

De acordo com a teoria do cuidar de Watson (2002), o conforto constitui uma condição que 

influencia o desenvolvimento interno e externo da pessoa. O conforto constitui uma variável 

externa que o enfermeiro pode controlar. Considera que as atividades de conforto podem ser 

de suporte, de proteção ou de correção do desenvolvimento pessoal, e os cuidados de 

enfermagem têm como objetivo promover, na pessoa, autocontrolo, autoestima e 

autodeterminação em relação à saúde, doença, tratamento e decisões terapêuticas. 

Por seu lado, segundo Kolcaba (2003), o conforto refere-se ao estado em que as necessidades 

básicas relativas ao estado de alívio, tranquilidade e transcendência estão satisfeitas. O 

conforto resulta das intervenções de enfermagem para aliviar ou eliminar o stresse e 

desenvolve-se em quatro contextos: o contexto físico, que se refere às sensações corporais; o 

contexto sociocultural, que se refere às relações interpessoais, familiares e sociais; o contexto 

“psicoespiritual”, que se refere à consciência de si próprio e onde se inclui a autoestima, o 

autoconceito, sexualidade e sentido de vida; e o contexto ambiental, que envolve aspetos 

como a luz, o barulho, o equipamento, a temperatura, entre outros elementos. 

Do apoio à família surgiram, ainda, duas subcategorias: comunicação de más notícias e apoio 

emocional. Os enfermeiros participantes referiram dificuldades em ter um diálogo sobre a 

situação de LET ou confortar a família, conforme se pode verificar: 
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“(…) Muitas vezes o que eu sentia era dificuldade de falar com elas (famílias), o que lhes dizer, 

como explicar, que apoio é que lhes podia dar, sentia me também limitada nesse sentido.” (E2) 

“(...) evitava as visitas. Realmente custa mais transmitir a mensagem à família, é… sempre 

difícil.” (E3) 

“(…) nós não temos muitas vezes preparação e não temos as palavras certas, às vezes, para 

dizer às pessoas (…), acho que, deveria haver apoio psicológico tanto para os familiares como 

é obvio, mas também para os profissionais (…).” (E5) 

Os enfermeiros entrevistados referiram dificuldade em comunicar más notícias, não sabendo, 

grande parte das vezes, que palavras utilizar e que apoio dar.  

Aos profissionais compete informar, esclarecer, tornar compreensível, revelar com cuidado, 

com veracidade, com linguagem adequada e em tempos ajustados à compreensão de cada 

pessoa (L. Nunes, 2016). De acordo com a mesma autora, nenhuma comunicação agradável 

provoca dificuldades. Estas surgem quando as notícias acarretam algo negativo para a pessoa 

e pode gerar conflitos e dilemas nos enfermeiros, no que diz respeito ao que dizer, como, 

quando e onde. Nesta perspetiva, é necessário desenvolver competências para a transmissão 

da informação e comunicação, tendo em conta que a informação deverá ser disponibilizada 

consoante as capacidades de compreensão e de apropriação de cada pessoa. 

Espinosa e cols. (2010), sugeriram a criação de protocolos e de formações relacionadas com a 

comunicação de más notícias à família, dado que os participantes do seu estudo também 

referiram dificuldades na comunicação destas. 

Também no estudo realizado por Teixeira e cols. (2016), que envolveu 300 profissionais dos 

quais 73% enfermeiros, a decisão ética mais comum tomada por esses profissionais que 

provocava mais dificuldades estava relacionada com questões de comunicação, 

nomeadamente a divulgação de informações aos familiares dos doentes (58%).  

A morte de um familiar pode alterar o sentido da vida, sendo necessário uma resposta 

psicológica atempada. No estudo realizado por Espinosa e cols. (2010), os enfermeiros 

referiram que a comunicação é basicamente unilateral. Os médicos eram os grandes 

responsáveis pela mesma, utilizando uma linguagem muito técnica e pouca esclarecedora, o 

que podia induzir a falsos prognósticos por parte da família. Para os enfermeiros, essa 

comunicação unilateral e a negação por parte dos familiares, mesmo quando devidamente 

esclarecidos, da iminência da morte, dificultava a prestação dos cuidados em fim de vida. 
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Outro aspeto importante evidenciado no estudo de Baliza e cols. (2015), foi o sofrimento da 

família. Os enfermeiros em UCI estavam, constantemente, a ser confrontados com o 

sofrimento dos familiares, especialmente no que respeita a questões relacionadas com o fim 

de vida. Para os enfermeiros, era fundamental que a família tivesse noção de que tudo se 

estava a fazer para melhorar o conforto e a dignidade da pessoa em fim de vida.  

Na Tabela 7 apresentamos as categorias, subcategorias e unidades de registo que emergiram 

das dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de LET em UCI. 

Tabela 7.  
Dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de LET, na UCI 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Não participação 

na tomada de 

decisão de LET 

 “(…) não somos envolvidos na tomada de decisão (…). E2 

“(…) envolver toda a equipa multidisciplinar, o que não acontece (…) 

alguém te chega a dizer (…) e acho que não deveria ser assim. Deveria ser 

comunicado…a equipa devia-se reunir toda (…)” E4 

“(…) devíamos ter uma palavra a dar como é óbvio.” E6 

Não prescrição  

de LET 

 “Se calhar também devia ser uma prescrição… é o que eu acho (…) limitação 

do esforço terapêutico… uma prescrição, tem que estar escrito.” E2 

“(…) eu acho que (a LET)) tem que estar escrito em diário clínico (…).” E5 

 “(…) a limitação deveria ser prescrita.” E7 

“(…) um registo oficial comum (…) que o doente realmente está em limitação 

do esforço terapêutico.” E18 

Não existência de 

protocolos em 

UCI sobre LET 

 “(…) acho que devia haver um formulário com os critérios que toda a gente 

seguisse (…).” E5 

“(…) As pessoas têm que fazer formação nessa área, para que se façam guias 

orientadoras (…) adaptado a cada doente, como é lógico.” E12 

“(…) eu acho que o ideal seria mesmo, dentro desta área, para toda a gente 

ter a mesma linguagem, falar sobre situações de fim de linha (…).” E15 

Incompreensão  

de atitudes 

terapêuticas 

Suspensão do 

suporte de aminas 

“Agora situações em que mais custa, pelo menos no meu ver, são situações 

onde há o corte das aminas (…).” E6 

Suspensão do 

suporte de 

oxigenoterapia 

“Lembro-me de um episódio de um doente em que a decisão clínica foi retirar 

(…) o aporte de oxigénio (…). E meteu-me muita confusão (…)” E5 

 “(…) primeiro ficou só em peça em T em termos de suporte ventilatório (…) e 

isso meteu-me bastante confusão.” E16 

LET em pessoas 

conscientes 

“(…) emocionalmente, acho que não estava preparada, porque era uma 

senhora que interagia connosco (…).” E10 

“(…) também me custa (…) em pessoas mais conscientes (…).” E12 

 “(…) meteu-me um bocado de confusão, pelo facto de ele, realmente, estar 

muito consciente.” E17 

 
LET em pessoas 

jovens 

“(…) e custou-me por ser tão novo (…).” E8 

“…custa-nos muito quando isso acontece numa pessoa mais jovem, como é 

óbvio (…) ainda tem toda uma vida.” E12 

Medidas de 

conforto 

instituídas 

 

 “(…) devíamos estar incluídos nas decisões de conforto em relação ao 

doente (…).” E1 

“Senti que (…) podiam ter dado mais conforto na morte, mais conforto no fim 

de vida (…).” E3 

Apoio à família 

Comunicação de 

más notícias 

 “(...) evitava as visitas. Realmente custa mais transmitir a mensagem à 

família, é… sempre difícil.” E3 

Apoio emocional 

“(…) Muitas vezes o que eu sentia era dificuldade de falar com elas 

(famílias), o que lhes dizer, como explicar, que apoio é que lhes podia dar, 

sentia me também limitada nesse sentido.” E2 

 “(…) nós não temos muitas vezes preparação e não temos as palavras certas, 

às vezes, para dizer às pessoas (…), acho que, deveria haver apoio 

psicológico tanto para os familiares como é obvio, mas também para os 

profissionais (…).” E5 
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No Diagrama 2 esquematizamos as categorias e subcategorias que emergiram das dificuldades 

dos enfermeiros perante a indicação de LET em UCI. 

 

Diagrama 2. Dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de LET, na UCI 
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4.4. Estratégias dos enfermeiros perante a indicação de limitação do esforço 

terapêutico na unidade de cuidados intensivos 

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, em contexto de fim de vida, exige que o 

enfermeiro saiba gerir os seus sentimentos e dificuldades, de forma a adequar o seu 

comportamento e agir de forma profissional (Xavier, Nunes & Basto, 2014). 

Para estas autoras, o fim de vida assume-se como um fenómeno de vulnerabilidade. Assim, o 

enfermeiro que presta cuidados à pessoa em fim de vida deve reconhecer o sentido que atribui 

ao fenómeno, de forma a evitar que os sentimentos funcionem como o único indicador de 

comportamento pessoal e profissional. 

Os enfermeiros vão adquirindo estratégias que auxiliam a lidar com a vivência de situações de 

vulnerabilidade aquando a prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, em fim de vida, 

a partir da necessidade de minimizar o sofrimento e impacto da experiência emocional 

(Diogo, 2006). 

Como categorias identificadas como estratégias dos enfermeiros perante a indicação de LET, 

temos: Distanciamento; Conformismo; Maturidade; Cuidado confortador; Compreensão 

da indicação de LET. 

Relativamente à estratégia distanciamento, enfermeiros referiram:  

“(…) distanciamento…é uma forma de me proteger a mim e de conseguir prestar os cuidados 

da melhor maneira sem me afetar também.” (E2) 

“(…) o que eu tento fazer é desligar, saio daqui e desligo. Não volto a pensar nas coisas.” (E4) 

“Quando estou no serviço, ainda vou pensando na situação (…) Mas mal saio das portas do 

hospital, dá-se um click no cérebro em que tudo o que se passou aqui dentro é para esquecer.” 

(E6) 

“(…) eu saio do hospital e acabo por esquecer o que se passa aqui dentro, consigo ter essa 

barreira, até para me defender.” (E8) 

A utilização de estratégias de distanciamento permite ao enfermeiro minimizar o impacto do 

sofrimento associado à morte da pessoa. Também para Espinosa e cols. (2010) e Shorter e 

Stayt (2009), as estratégias adotadas assumem particular importância, mencionando o 
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desapego emocional como o método utilizado pelos enfermeiros para manter a sua saúde 

mental.  

Contudo, Espinosa e cols. (2010) também verificaram que os enfermeiros que adotavam um 

comportamento de fuga, com o objetivo de evitar a proximidade com o doente e família, não 

estabeleciam uma relação empática e a possibilidade de prestar apoio, o que dificultava os 

cuidados e não constituía, então, uma estratégia eficaz. 

O conformismo foi referido como estratégia dos enfermeiros que apontaram: 

“Sim tenho conseguido lidar bem (…) É assim, são situações frequentemente repetidas…” (E7) 

“(…) há casos em que não há mais nada a fazer e temos é que aceitar (…).” (E8) 

 “É assim, a gente acaba por não contestar, não é? (…). Acabo por não verbalizar. Deixo. 

Acabo por deixar.” (E18) 

De acordo com as narrativas dos enfermeiros deste estudo, aceitar a finitude do ser humano 

ajuda a aceitar os processos de fim de vida.  

Os enfermeiros, ao lidarem repetidamente com situações de LET, acabam por se conformar 

com essa situação. No estudo desenvolvido por Shorter e Stayt (2009), o facto de o 

enfermeiro estar constantemente exposto à morte, faz com que a entenda como algo natural e 

fácil de enfrentar, a morte é vista como algo comum. 

No estudo realizado por Bisogno e cols. (2010), em várias situações, os enfermeiros 

consentem e não discutem a decisão tomada exclusivamente pelo médico ou equipa médica, 

uma vez que as decisões parecem ser tomadas em função das conceções individuais de cada 

profissional. 

A maturidade foi referida por outros enfermeiros que consideraram que os anos de serviço/ 

experiência profissional permitiam lidar melhor com essa indicação.  

A estratégia de lidar com a indicação de LET parece não poder ser separada do âmbito 

individual de cada enfermeiro, sendo que a experiência profissional que este vai acumulando 

ao longo da sua trajetória confere a maturidade que lhe permite lidar com esse processo. 

“O facto de (…) ter trabalhado noutros serviços em que a morte era uma constante (…) uma 

vez que já tinha vivenciado a experiência.” (E1) 
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“…todos nós sabemos que quanto mais novos somos, menos capacidade temos de lidar com 

situações limite (…) nada como a gente estudar e analisar as coisas.” (E12)   

Os enfermeiros, de acordo com Baliza e cols. (2015), evidenciaram que os conhecimentos e 

experiência adquiridos ao longo dos anos, contribuíam para uma maior maturidade perante 

situações de fim de vida. 

Por outro lado, Thompson, Austin e Profetto-McGrath (2010) afirmaram que mesmo os 

enfermeiros mais experientes se sentiam afetados com a morte da pessoa. 

Para alguns enfermeiros, o cuidado confortador à pessoa com indicação de LET era essencial, 

mencionando: 

 “(…) eu gosto de os acompanhar, eu própria consigo ao fim de três ou quatro dias saber em 

termos de resposta à dor, ao conforto (…) eu conheço um doente ao final do tempo (…) no 

fundo, tu prestas melhores cuidados ao doente (…).” (E15) 

Também acordo com os achados do estudo realizado por Xavier e cols. (2014), o 

desenvolvimento de competências para superar as dificuldades sentidas pelos enfermeiros 

devia ser um processo permanente, que devia potenciar o aparecimento de sentimentos 

positivos, a aceitação das escolhas da pessoa e a promoção de atividades significativas para a 

pessoa. Nesta situação, este desenvolvimento refletia o conforto como o resultado desejado 

dos cuidados de enfermagem. 

Outra estratégia identificada foi a compreensão da indicação de LET, sendo mencionada por 

enfermeiros que aceitaram melhor a indicação após perceberem as razões desta. 

“(…) desde que esteja fundamentado (…). Tento sempre perceber (…).” (E9) 

 “(…) tentar perceber o que é que realmente é melhor para o doente, é o fim do sofrimento 

(…).” (E16) 

Almeida, Carvalho e Brandão (2011), referiram que, tendo em conta que a manutenção e 

prolongamento da vida são os objetivos dos enfermeiros, a morte pode provocar uma 

sensação de incapacidade ou frustração. Assim, compreender a morte como a solução para o 

alívio da dor e da angústia é uma maneira que os enfermeiros encontraram para se proteger do 

sofrimento provocado pela perda da pessoa cuidada. 
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Na Tabela 3 apresentamos as categorias e unidades de registo que surgiram das estratégias 

dos enfermeiros perante a indicação de LET em UCI. 

Tabela 8.  
Estratégias dos enfermeiros perante a indicação de LET, na UCI 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

Distanciamento  “(…) distanciamento…” E2 

“(…) Não volto a pensar nas coisas.” E4 

“(…) eu saio do hospital e acabo por esquecer o que se passa aqui 

dentro, consigo ter essa barreira (…). E8 

Conformismo   “(…) são situações frequentemente repetidas…”. E7 

“(…) há casos em que não há mais nada a fazer e temos é que aceitar 

(…).” E8 

 “É assim, a gente acaba por não contestar, não é? (…). Acabo por 

não verbalizar. Deixo. Acabo por deixar.” E18 

Maturidade  “(…) uma vez que já tinha vivenciado a experiência.” E1 

“…todos nós sabemos que quanto mais novos somos, menos 

capacidade temos de lidar com situações limite (…) nada como a 

gente estudar e analisar as coisas.” E12   

Cuidado Confortador   “(…) eu gosto de os acompanhar (…)“ E15 

Compreensão da 

indicação de LET 

 “(…) desde que esteja fundamentado (…). Tento sempre perceber 

(…).” E9 

 “(…) tentar perceber o que é que realmente é melhor para o doente, é 

o fim do sofrimento (…).” E16 

No Diagrama 3 esquematizamos as categorias que surgiram das estratégias dos enfermeiros 

perante a indicação de LET na UCI. 

 

Diagrama 3. Estratégias dos enfermeiros perante a indicação de LET, na UCI 
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4.5. Morrer com dignidade na unidade de cuidados intensivos 

Resultante das entrevistas realizadas aos enfermeiros emergiu uma nova dimensão, que 

identificamos como o morrer com dignidade. Este conceito foi mencionado pelos enfermeiros 

entrevistados surgindo, então, esta dimensão. 

Em UCI, as pessoas permanecem, na maioria dos casos, sedadas, apresentando dificuldades 

na comunicação. Estas situações impedem a pessoa de exercer o seu direito de escolha 

relativamente ao tipo de tratamento e participação ativa nas decisões relativas à conduta da 

sua vida. Perante isto, a dignidade da pessoa fica dependente da decisão do seu representante 

legal ou responsável, com quem, por vezes, nem possui laços de afinidade (Bisogno et al., 

2010). 

Um dos princípios fundamentais da profissão de enfermagem, como disposto no nº 1 do artigo 

78º do código deontológico (OE, 2003), é o respeito pela dignidade da pessoa, “as 

intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da 

dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (p.38). Também a alínea a) do artigo 82º do 

código deontológico define que o enfermeiro, no direito da pessoa à vida, assume o dever de 

“atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo que protege e defende a vida humana em 

todas as circunstâncias” (p.64). E tem o dever igualmente, de acordo com a alínea c) do 

mesmo artigo, de “participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de 

vida” (p.64) e “recusar a participação em qualquer forma de tortura, tratamento cruel, 

desumano ou degradante” (p.64), segundo descrito na alínea d) do mesmo artigo. 

As categorias relacionadas com o conceito de morrer com dignidade que emergiram das 

entrevistas realizadas aos enfermeiros foram: Ausência de sofrimento; Presença da família; 

Conforto; Evitar distanásia. 

A ausência de sofrimento emergiu dos discursos dos enfermeiros quando o controlo e 

ausência de dor eram referidos como algo crucial. 

“(…) morrer com dignidade é morrer sem dor… o mais tranquilo possível (…) estar tranquilo e 

confortável.” (E1) 

 “(…) é morrer em paz, tranquilo e sem dor, tendo nós capacidades técnicas para que isso 

aconteça.” (E3) 

 “(…) morrer com dignidade, sem sofrimento (…).” (E8) 
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“(…) acima de tudo, acho que é morrer sem dor (…).” (E10) 

 “(…) sem dor, tranquilo (…).” (E14) 

Diagnosticar e tratar a dor alivia o sofrimento (L. Nunes, 2016; Puntillo, 2005; Rocker et al., 

2010).  

Estes resultados vão ao encontro do estudo realizado por Bisogno e cols. (2010), onde os 

enfermeiros foram unânimes em considerar a dor como algo a eliminar para reduzir o 

sofrimento, considerando ser um elemento chave para a morte com dignidade. 

Para além da ausência do sofrimento, enfermeiros ainda consideraram a presença da família 

importante para uma morte digna. Assim, referiram: 

“(…) devíamos deixar a família estar presente nesse momento.” (E10) 

 “(…) a presença da família. Mesmo que a gente saiba (…) tem Glasgow de três, estão em 

coma (…).” (E15) 

“(…) e rodeado das pessoas que são queridas, acho que a presença deles é fundamental.” 

(E17) 

De acordo com a análise realizada por Paredes Escobar (2012), existia uniformidade 

relativamente às perceções dos enfermeiros quanto às técnicas a utilizar na LET, que 

promoviam a dignidade da pessoa, sendo exemplos medidas como hidratação, nutrição e 

analgesia. A presença da família foi entendida como um ato prioritário que proporcionava 

conforto e alívio do sofrimento. Resumindo, proporcionar uma morte digna significava estar 

junto da família, sem dor, sem sofrimento e o mais calmo possível. 

Este resultado das entrevistas realizadas está de acordo com o artigo 87º do código 

deontológico, em que o enfermeiro tem o dever de acompanhar o doente nas diferentes etapas 

da fase terminal. De acordo com a alínea a), o enfermeiro deve “defender e promover o direito 

à escolha do local e das pessoas que deseja que o acompanhem na fase terminal da vida” 

(p.86) e, ainda, segundo a alínea b) “respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda 

expressas pelo doente em fase terminal, pela família ou pessoa que lhe sejam próxima” (p.86). 

Relativamente ao conforto, enfermeiros apontaram: 

“(…) morrer com dignidade (…) com conforto (…).” (E2) 

“(…) manter um nível de cuidados (…) em que se consiga dar conforto (…).” (E6) 
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 “Morrer com dignidade é (…) proporcionar ao doente as últimas coisas que ele solicita, 

quando ele é capaz de solicitá-las (…) e proceder aos procedimentos necessários que o 

organismo pede para acabar-se de uma forma serena, tranquila.” (E11) 

Estes enfermeiros manifestaram preocupação efetiva em promover conforto no tempo que 

resta à pessoa, garantindo os cuidados básicos e paliativos.  

O conforto é, diariamente, empregue nos diferentes contextos da prática dos enfermeiros e é 

identificado como um elemento dos cuidados de enfermagem. De acordo com Kolcaba 

(2003), conforto significa dar forças, dar alento de forma graciosa. 

Diagnosticar e tratar a dor, por exemplo, promove o conforto. O enfermeiro deve fazer uma 

avaliação das necessidades e efetuar apenas procedimentos que têm como finalidade o 

conforto (L. Nunes, 2016; Puntillo, 2005; Rocker et al., 2010).  

Os enfermeiros que participaram no estudo de King e Thomas (2013), ao serem confrontados 

com a iminência da morte, centraram os cuidados na pessoa visando a promoção do conforto, 

da dignidade em fim de vida e priorizando a promoção de uma morte pacífica. Valorizaram o 

apoio à família e os cuidados à pessoa em fim de vida. 

Evitar distanásia surgiu igualmente nas narrativas dos enfermeiros:  

“(…) uma decisão (…) em que realmente percebam que não há nada a fazer(...).” (E8) 

“(…) não podemos ser egoístas ao ponto de querermos alguém vivo a todo custo (…).” (E9) 

“Morrer com dignidade é respeitar, se calhar, respeitar o tempo natural das coisas...” (E11) 

A distanásia ou obstinação terapêutica consiste no prolongamento da vida através de meios 

artificiais e desproporcionais, que resultam em sofrimento, sem benefício, isto é, não 

aumentam a sobrevida, apenas prolongam o processo de morte (L. Nunes, 2016). 

Na Declaração dos Direitos do Homem, são descritos os princípios que estão associados ao 

conceito de dignidade humana, entre eles o direito à vida e a proibição de tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Para além disso, é obrigatório atender à vontade expressa pelo 

doente, aceitando, através do consentimento informado, o facto de este recusar um 

determinado tratamento (Borsellino, 2015; Rocker et al., 2010). 

Para os enfermeiros entrevistados, a aplicação de medidas terapêuticas fúteis prejudicava a 

qualidade de vida digna até à morte. Estes resultados corroboram com as narrativas dos 
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enfermeiros entrevistados no estudo de Bisogno e cols. (2010), que consideraram que a morte 

digna implicava, para além da ausência da dor e a presença da família, a não utilização de 

meios extraordinários que prolongassem o sofrimento. 

Na Tabela 9 apresentamos as categorias e unidades de registo que emergiram do conceito de 

morrer com dignidade, na UCI. 

Tabela 9.  
Morrer com dignidade, na UCI 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Ausência de sofrimento 

 “(…) morrer com dignidade é morrer sem dor… o mais tranquilo 

possível (…) estar tranquilo e confortável.” E1 

 “(…) é morrer em paz, tranquilo e sem dor, tendo nós capacidades 

técnicas para que isso aconteça.” E3 

 “(…) morrer com dignidade, sem sofrimento (…).” E8 

“(…) acima de tudo, acho que é morrer sem dor (…).” E10 

 “(…) sem dor, tranquilo (…).”  E14 

Presença da família 

 “(…) a presença da família. Mesmo que a gente saiba (…) tem 

Glasgow de três, estão em coma (…).” E15 

“(…) e rodeado das pessoas que são queridas, acho que a presença 

deles é fundamental.” E17 

Conforto 

 “(…) morrer com dignidade (…) com conforto (…).” E2 

“(…) manter um nível de cuidados (…) em que se consiga dar conforto 

(…).” E6 

Evitar distanásia 

 “(…) uma decisão (…) em que realmente percebam que não há nada a 

fazer(...).” E8 

“(…) não podemos ser egoístas ao ponto de querermos alguém vivo a 

todo custo (…).” E9 

“Morrer com dignidade é respeitar, se calhar, respeitar o tempo 

natural das coisas...” E11 

No Diagrama 4 esquematizamos as categorias que emergiram do conceito de morrer com 

dignidade, na UCI. 
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Diagrama 4. Morrer com dignidade em UCI 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Os progressos do conhecimento científico e o desenvolvimento notável de tecnologias, 

alteraram a compreensão e sentimentos em relação ao fim da vida. Percebemos que existe, 

hoje em dia, uma maior convivência com os processos de morte em ambiente hospitalar, até 

mesmo pelas possibilidades de recuperação que a ciência oferece. Assim, fazer o que é mais 

adequado numa situação é diferente de fazer tudo o que é possível, nessa mesma situação. 

A LET, constitui um tema atual de grande interesse entre os problemas éticos que 

representam o final da vida. O estudo desta problemática em UCIs é, no nosso ponto de vista, 

de extrema importância, uma vez que há poucos estudos publicados em Portugal, 

principalmente incidindo na perceção dos enfermeiros, sobre a LET. 

É importante que os enfermeiros especialistas estejam capacitados para lidar com situações de 

LET, melhorando as suas emoções quando prestam cuidados à pessoa em situação crítica com 

indicação de LET, sendo importante a reflexão, o debate, a investigação e a partilha de 

conhecimentos. 

Analisámos as dificuldades e sentimentos vivenciados pelos enfermeiros perante a indicação 

de LET em UCI, identificando sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET, 

dificuldades sentidas perante a indicação de LET e as estratégias utilizadas para lidar com a 

indicação de LET.  

Foi possível perceber que os enfermeiros apresentavam sentimentos positivos e negativos 

perante a indicação de LET dependendo das circunstâncias em que a indicação acontecia e 

como era realizada. Desta forma, apresentaram sentimentos positivos, como alívio, sensação 

de dever cumprido e tranquilidade. Estes sentimentos positivos, perante a indicação de LET, 

estavam relacionados com o alívio do sofrimento da pessoa, sem possibilidades de 

recuperação clínica, sendo que a prestação de cuidados para promover o bem-estar e o 

conforto da pessoa assumiam a maior importância para o enfermeiro. 

Sentimentos negativos, como a revolta, tristeza, angústia, frustração, impotência e 

desconforto, também emergiram das narrativas dos enfermeiros. A revolta e o desconforto 

surgiram quando os enfermeiros não concordavam com a indicação de LET e se viam 

constrangidos em intervir, mesmo sem concordar. A revolta surgiu, ainda, perante a 
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dificuldade em aceitar a indicação de LET, relacionada com a incompreensão do porquê dessa 

mesma indicação. A tristeza e a frustração foram mencionadas quando o objetivo do 

enfermeiro, de recuperação da pessoa, não era atingido. Por sua vez, a angústia surgia 

associada à suspensão do suporte de oxigenoterapia, e a impotência foi referida em duas 

situações, nomeadamente quando os enfermeiros não podiam fazer mais nada para promover 

o alívio do sofrimento da pessoa em fim de vida e a sua incapacidade para promover a sua 

recuperação. 

Como dificuldades sentidas pelos enfermeiros perante a indicação de LET, surgiram: a não 

participação no processo de tomada de decisão; a não existência de uma prescrição de LET; a 

ausência de protocolos na UCI, sobre LET; a incompreensão de atitudes terapêuticas, medidas 

de conforto instituídas e apoio à família. 

Concluímos que os enfermeiros que integraram este estudo, não participam no processo de 

decisão de LET. Contudo, os enfermeiros são unânimes em referir que a tomada de decisão 

deve ser em equipa, uma vez que se trata de uma responsabilidade partilhada. A tomada de 

decisão sobre medidas de conforto à pessoa em situação crítica, com indicação de LET, 

constitui um dever ético, fundamental na prática dos cuidados de enfermagem especializados 

em UCI.  

O cuidado confortador à pessoa em fim de vida foi valorizado pelos enfermeiros entrevistados 

e a perceção de que são prestados os melhores cuidados à pessoa é importante. 

Os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica com indicação de LET estão 

direcionados para o alívio do sofrimento, através da prestação de cuidados que promovam o 

conforto da pessoa bem como o apoio aos familiares.  

A indicação de LET gera uma grande carga emocional nos enfermeiros em UCI, levando-os a 

adotar estratégias que lhes permite lidar com a indicação de LET, nomeadamente 

distanciamento, conformismo, maturidade, cuidado confortador e compreensão da indicação 

de LET. 

Os enfermeiros revelaram que o distanciamento era uma forma de minimizar o impacto da 

LET, permitindo a prestação de cuidados. A vivência repetida de situações de LET e a 

consciencialização de que a pessoa é um ser finito e que a morte é algo natural, permitia o 

conformismo dos enfermeiros.  
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Resultante das entrevistas realizadas aos enfermeiros surgiu o conceito de morrer com 

dignidade, que foi mencionado durante as narrativas. Dedicamos, desta forma, atenção à ideia 

de “morrer com dignidade”. Para os enfermeiros deste estudo, morrer com dignidade significa 

ausência de sofrimento, a presença da família, o conforto, evitar a distanásia. 

Os enfermeiros deste estudo foram unânimes em considerar o alívio da dor como essencial 

para a diminuição do sofrimento da pessoa em fim de vida. A prestação de cuidados de 

enfermagem, visando o conforto da pessoa em situação crítica e com indicação de LET e a 

presença da família, também foram valorizados bem como a não utilização de meios 

extraordinários que prolongassem a vida e, consequentemente, o sofrimento. 

Morrer com dignidade é uma temática de grande complexidade. Nos discursos dos 

enfermeiros entrevistados existe uma invocação para os cuidados paliativos (fim de vida com 

qualidade, conforto e de forma natural), como forma de assegurar o processo de morrer com 

dignidade, em que o fim da vida é encarado como uma libertação, um fim do sofrimento, 

evitando um investimento desmedido, promovendo um conforto nos cuidados e manutenção 

do estado geral. 

Como em qualquer trabalho de investigação, também neste se verificaram algumas limitações 

e dificuldades que, apesar das estratégias de rigor e credibilidade utilizadas, se mostraram 

consideráveis. Pelo facto de termos optado por uma metodologia qualitativa não é possível a 

generalização dos resultados. Neste estudo, só participaram os enfermeiros de uma UCI e não 

foi possível identificar diferenças entre as vivências de enfermeiros que trabalham há mais 

anos na UCI. 

Salientamos as seguintes sugestões: 

Na área de formação:  

Implementar ações de formação em serviço sobre o cuidar da pessoa em situação crítica com 

indicação de LET. Nestas reuniões periódicas devidamente planeadas os enfermeiros podem 

partilhar experiências e discutir situações reais, o que pode beneficiar estes profissionais e 

melhorar a prestação de cuidados de enfermagem especializados. 
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Na área de investigação: 

Consideramos que, para além da entrevista, a observação direta em contexto da prática 

clínica, de modo a observar os enfermeiros quando cuidam da pessoa com indicação de LET, 

pode permitir um conhecimento mais aprofundado, pelo que seria importante a sua inclusão 

em estudos futuros. 

Pensamos que seria relevante a aplicação deste estudo noutras UCIs portuguesas, uma vez que 

poderia trazer um contributo mais abrangente à compreensão das vivências dos enfermeiros 

sobre LET.  

Na área da prática de cuidados: 

Consideramos imprescindível a elaboração de protocolos que contemplem diretrizes para a 

prestação de cuidados à pessoa com indicação de LET, em UCI, nomeadamente na área do 

cuidado confortador. 

A aplicação de protocolos sobre LET em UCI, também é de extrema importância, uma vez 

que facilita a compreensão da indicação de LET, através de critérios claros que permitam um 

consenso da equipa de cuidados em relação às decisões de LET. 

 

 

 



75 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguilar Blancafort, M., Ausió Dot, A., Fábrega, R. M., & Falomí, J. V. (2016). Rol de 

enfermería en la limitación de esfuerzo terapéutico (LET) y aspectos éticos y 

emocionales relacionados. Revisión bibliográfica. Ágora de Enfermería, 20(3), 131-

135. Retirado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5692391 

Aires, M. L. (2011). Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional. Porto: 

Universidade Aberta. 

Almeida, A. V., Carvalho, A. C., & Brandão, G. M. (2011). Sentimentos e percepções da 

equipe de enfermagem frente á morte e o processo de morrer na unidade de terapia 

intensiva. Revista de Enfermagem da UFPE, 5(6), 1367-1373. 

American Association of Critical Care Nurses. (2008). AACN scope and standards for acute 

and critical care nursing practice. Disponível em http://www.dphu. 

org/uploads/attachements/books/books_5310_0.pdf 

American Nurses Association. (2015). Nursing: Scope and standards of practice, Maryland: 

Silver Spring. 

Associação Médica Mundial. (2008). Declaração de Helsínquia da Associação Médica 

Mundial: Princípios éticos para a investigação médica em seres humanos. Disponível 

em http://portal.arsnorte.minssaude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3 

o%20d e%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf. 

Baena Alvarez, C. (2015). Limitation of therapeutic effort: When less is more. Colombia 

Medica, 46(1), 1-2. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pmc/articles/PMC4437279/ 

Baliza, M. F., Bousso, R. S., Poles, K., Santos, M., Silva, L., & Paganini, M. C. (2015). 

Fatores que influenciam os enfermeiros de unidades de terapia intensiva nas decisões 

de final de vida. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 49(4). 572-579. 

doi:10.1590/S0080-623420150000400006 

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.  

Beckstrand, R., & Kirchhoff, K. T. (2009). Providing end-of-life care to patients: Critical care 

nurses᾿ perceived obstacles and supportive behaviors. American Journal of Critical 

Care, 14(5), 395-403. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/16120891 

Benner, P. (2001). De iniciado a perito. Coimbra: Quarteto Editora. 

Bisogno, S. B., Quintana, A. M., & Camargo, V. P. (2010). Entre a vida enferma e a morte 

sadia: A ortotanásia na vivência de enfermeiros em unidades de terapia intensiva. 

Revista Mineira de Enfermagem, 14(3), 327-334.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420150000400006


 

76 

Borselino, P. (2015). Limitation of the therapeutic effort: Ethical and legal justification for 

withholding and/or withdrawing life sustaining treatments. Multidisciplinary 

Respiratory Medicine, 10(5), 1-5. doi:10.1186/s40248-015-0001-8 

Cabral, I., & Tyrrel, M. (1998). O objeto de estudo e a abordagem de pesquisa qualitativa na 

enfermagem. In J. Gauthier, Pesquisa em enfermagem: Novas metodologias aplicadas 

(pp. 18-29). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Camelo, S. (2012). Competência profissional do enfermeiro para atuar em unidades de terapia 

intensiva: Uma revisão integrativa. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 20(1), 

192-200. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n1/pt_25.pdf 

Carneiro, A. (2008). Cuidados intensivos e cuidados paliativos: A artificialização da vida. In 

A. S. Carvalho, Bioética e vulnerabilidade (pp. 271-286). Coimbra: Edições 

Almedina.  

Carvalho, R. T. (2009). Dispneia, tosse e hipersecreção de vias aéreas. In Academia Nacional 

de Cuidados Paliativos, Manual de cuidados paliativos (pp. 104-116). Rio de Janeiro: 

Diagraphic. 

Chawla, R., & Todi, S. (2012). ICU protocols: A stepwise approach. India: Springer. 

Collière, M.-F. (1989). Promover a vida: Da prática das mulheres de virtude aos cuidados de 

enfermagem. Lisboa: Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. 

Conselho Internacional de Enfermeiros. (2002). Classificação internacional para a prática de 

enfermagem. Lisboa: Associação Portuguesa de Enfermeiros.  

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. (1995). Parecer 11/CNECV/95: 

Aspetos éticos dos cuidados de saúde relacionados com o final da vida. Disponível em 

http://www.cnecv.pt/ 

Curtis, J. R., & Vicent, J. L. (2010). Ethics and end-of-life care for adults in the intensive care 

unit. Lancet, 376(9749), 1347-1353. doi:10.1016/S0140-6736(10)60143-2 

Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de abril. Cria a Ordem dos Enfermeiros e aprova o respectivo 

Estatuto. Diário da República, 93. Série I-A.  

Decreto-Lei nº 161/96, de 04 de setembro. Regulamento do exercício profissional dos 

enfermeiros. Alterado pelo Decreto-Lei nº 104/98 de 21 de abril. Diário da República, 

205. Série I-A.  

Dias, A. (2010). O enfermeiro e a morte: Algumas considerações. Nursing, 253, 30-32. 

Dicionário da língua portuguesa: Acordo ortográfico. (2013). Porto: Porto Editora. 

Diogo, P. (2006). Avida emocional do enfermeiro: Uma perspetiva emotivo-vivencial da 

prática de cuidados. Coimbra: Formasau. 

https://doi.org/10.1186/s40248-015-0001-8
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n1/pt_25.pdf
http://www.cnecv.pt/


77 

Direção-Geral da Saúde. (2003). Cuidados intensivos: Recomendações para o seu 

desenvolvimento. Lisboa: Autor. 

Dreher, S. (2009). Sobre a dignidade humana no processo de morrer. Revista Científica/ FAP, 

4(2), 84-106. Disponível em http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/RevistaCientifica 

4vol2/06_artigo_Sofia_Dreher.pdf 

Espinosa, L., Young, A., Symes L., Haile, B., & Walsh, T. (2010). ICU nurses experiences in 

providing terminal care. Critical Care Nursing Quarterly, 33(3), 273-281. 

doi:10.1097/CNQ.0b013e3181d91424.  

Ferreira, L. (2004). Luto. Quem dá “vida” aos que ficam?. Pensar Enfermagem, 3(2), 41-55. 

Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor. 

Fortin, M.-F., Côté, J., & Filion, F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de 

investigação. Loures: Lusodidacta. 

Fortin, M-F., Vissandjée, B., & Côté, J. (2003). Escolher um problema de investigação. In M-

F. Fortin, O processo de investigação da concepção à realização (Cap. 4, pp. 47-60). 

Loures: Lusociência. 

Gerber, R., McCoster, H., & Barnard, A. (1999). Fhenomenografhy: A qualitative research 

approach for exploring understanding in health care. Qualitative Health Research, 

9(2), 212-226. doi:10.1177/104973299129121794  

Gonzalez, J. A. (2013). Diretrizes antecipadas de vontade. In J. A. González, Testamento vital 

e procuração de cuidados de saúde (pp. 45-151). Lisboa: Sociedade Editora. 

Gracia, D. (2008). Método da ciência e método da ética. In D. Gracia, Fundamentos da 

bioética (2a ed., pp. 558-564). Coimbra: Gráfica de Coimbra. 

Jensen, H., Ammentorp, J., Erlandsen, M., & Ording, H. (2011). Withholding or withdrawing 

therapy in intensive care units: An analysis of collaboration among healthcare 

professionals. Intensive Care Medicine, 37(10), 1696-1705. doi:10.1007/s00134-011-

2345-7 

King, P., & Thomas, S. (2013). Phenomenological study of icu nurses experiences caring for 

dying patients. Western Journal of Nursing Research, 35(10), 1292-1308. 

doi:10.1177/0193945913492571. 

Kolcaba, K. Y. (2003). Comfort theory and practice. A vision for holistic health care and 

research. New York: Springer. 

Lei n.º 25/2012, de 16 de julho. Regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente 

sob a forma de testamento vital, e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e 

cria o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV). Diário da República, 136. 

Série I.  



 

78 

Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. Lei da proteção de dados pessoais. Diário da República, 247. 

Série I. 

Leininger, M. (1985). Qualitative research methods in nursing. Londres: Grune e Stratton. 

Loureiro, L. (2006). Adequação e rigor na investigação fenomenológica em enfermagem: 

Crítica, estratégias e possibilidades. Revista Referência, 2(2), 22-32. Disponível em 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388242124001 

Macedo, J. C. (2002). Dignidade da pessoa no fim da vida. Boletim do Hospital de S. Marcos, 

18(2), 73-78. 

Nunes, L. (2016). E quando eu não puder decidir?. Lisboa: Autor. 

Nunes, R. (2008). Guidelines sobre suspensão e abstenção de tratamento em doentes 

terminais. Serviço de Bioética e Ética da Faculdade de Medicina do Porto. Disponível 

em http://www.apbioetica.org/fotos/gca/12802541901211800343guidelines_p_11_ 

apb_08.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2003). Código deontológico do enfermeiro: Anotações e 

comentários. Lisboa: Autor. 

Ordem dos Enfermeiros. (2008). Parecer CJ-44/2008: Ordem para não reanimar. Disponível 

em https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentos/CJ_Documentos/Parecer 

44_2008_ordem_nao_reanimar.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2011). Regulamento dos padrões de qualidade dos cuidados 

especializados em enfermagem em pessoa em situação crítica. Lisboa: Autor. 

Ordem dos Enfermeiros. (2015). Deontologia profissional de enfermagem. Lisboa: Autor. 

Disponível em http://www.ordemenfermeiros.pt/publicacoes/Documents/LivroCJ_ 

Deontologia_2015_Web.pdf 

Organização Mundial de Saúde. (1997). Measuring quality of life. Geneva: Autor. Disponível 

em http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

Pacheco, S. (2002). Cuidar: A pessoa em fase terminal perspetiva ética. Loures: Lusociência. 

Paiva, J., Fernandes, A., Granja, C., Esteves, F., Ribeiro, J., Nóbrega, J., … Coutinho, P. 

(2016). Rede de referenciação de medicina intensiva. Disponível em 

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/RRH-Medicina-Intensiva.pdf 

Paredes Escobar, M. C. (2012). Limitación del esfuerzo terapêutico en la práctica clínica. 

Percepciones de profesionales médicos y de enfermeira de unidades de pacientes 

críticos de un hospital público de adultos en la región metropolitana. Acta Bioethica, 

18(2), 163-171. Disponível em http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v18n2/art04.pdf 

Ponce, P., & Mendes, J. (2015). Manual de medicina intensiva. Lisboa: Lidel. 

http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v18n2/art04.pdf


79 

Puntillo, K. (2005). Cuidados no final da vida. In H. Schell & K. Puntillo, Segredos em 

enfermagem na terapia intensiva (pp. 493-497). Porto Alegre: Artmed. 

Radbruch, L., Leget, C., Bahr, P., Muller-Busch, C., Ellershaw, J., Conno, F., & Berghe, P. 

(2016). Eutanásia e suicídio medicamente assistido: A white paper – “livro branco” -  

da European Association for Palliative Care – EAPC. Palliative Medicine, 30(2), 104-

116. doi:10.1177/0269216315616524 

Regulamento n.º 124/2011, de 18 de fevereiro. Regulamento das competências específicas do 

enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica. Diário da 

República, 35. Série II. 

Regulamento nº 14/2009, de 13 de janeiro. Aprova o código deontológico da Ordem dos 

Médicos. Diário da República, 8. Série II.  

Rocker, G., Puntillo, K., Azoulay, E., & Nelson, J. (2010). End of life care in the ICU: From 

advanced disease to bereavement. Oxford New York: Oxford Medical Publications. 

Sampaio, A. I. (2011). Cuidar do doente em fase terminal: Vivências e estratégias adotadas 

pelos enfermeiros (Projeto de graduação). Faculdade Ciências da Saúde, Universidade 

Fernando Pessoa, Porto: Disponível em http://bdigital.ufp. 

pt/bitstream/10284/2763/3/T_18697.pdf 

Santana Cabrera, L., Gil Hernández, N., Méndez Santana, A., Marrero Sosa, I., Alayón 

Cabrera, S., Martín González, J. C., & Sánchez Palacios, M. (2010). Percepción de las 

actitudes éticas de la enfermeira de cuidados intensivos ante la limitación del 

tratamiento. Enfermería Intensiva, 21(4), 142-149. doi:10.1016/j.enfi.2010.06.001 

Saraiva, D, M. (2009). Atitude do enfermeiro perante a morte. Nursing, 244, 6-13. 

Shorter, M., & Stayt, L. (2009). Critical care nurses experiences of grief in an adult intensive 

care unit. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 159-167. doi:10.1111/j.1365-

2648.2009.05191.x 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. (2016). Programa de ação para o triénio 

2015-2017 . Lisboa: Autor. Disponível em http://spci.pt/programa-de-accao/ 

Sousa, D. M., Soares, E. O., Costa, K. M., Pacífico, A. L. & Parente, A. C. (2009). The 

nurse’s experience with the death and dying process among oncology patients. Texto 

Contexto Enfermagem, 18(1), 41-47. Disponível em http://www.scielo. 

br/pdf/tce/v18n1/v18n1a05 

Sulzbacher, M., Reck, A. V., Stumm, E. M., & Hildebrandt, L. M. (2009). O enfermeiro em 

unidade de tratamento intensivo e a morte. Scientia Médica, 19(1), 11-16. Disponível 

em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/ 

3873/3852 

Teixeira, C., Ribeiro, O., Fonseca, A., & Carvalho, A. (2013). Ethical decision making in 

Intensive care units: A burnout risk factor? Results from a multicenter study conducted 



 

80 

with physicians and nurses. Journal of Medical Ethics, 40(2), 97-103. doi: 

10.1136/medethics-2012-100619 

Thompson, G., Austin, W., & Profetto-McGrath, J. (2010). Novice nurses first death in 

critical care. Dynamics, 21(4), 26-36. Disponível em https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/21226411 

Urden, L., Stacy, K., & Lough, M. (2006). Thelan´s enfermagem de cuidados intensivos. 

Diagnóstico e intervenção (5a ed.). Loures: Lusodidacta. 

Valiee, S., Negarandeh, R., & Nayeri, N. (2012). Exploration Iranian intensive care nurses 

experience of end-of-life care: a qualitative study. Nursing in Critical Care, 17(6), 

309-315. doi:10.1111/j.1478-5153.2012.00523.x 

Velarde-García, J. F., Luengo-González, R., González-Hervías, G., Cardenete-Reyes, C., 

Álvarez-Embarba, B., & Palacios-Ceña, D. (2016). Limitation of therapeutic effort 

experienced by intensive care nurses. Nursing Ethics, 25(7), 867-879. 

doi:10.1177/0969733016679471 

Vidal, M. (1996). Eutanásia: Um desafio para a consciência. Aparecida: Editora Santuário. 

Watson, J. (2002). Enfermagem: Ciência humana e cuidar. Uma teoria de enfermagem. 

Loures: Lusociência. 

Xavier, S., Nunes, L., & Basto, M. (2014). Competência emocional do enfermeiro: a 

significação do constructo. Pensar Enfermagem, 18(2), 3-19. 

 

 

 

 



81 

APÊNDICES 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



83 

Apêndice A 

Guidelines sobre suspensão e abstenção de tratamento em doentes terminais 

 
 I – DECISÕES RESPEITANTES A DOENTES COMPETENTES 

 A decisão de suspensão ou de abstenção de tratamento num doente competente deve ser efetuada 

envolvendo ativamente o doente no processo de decisão, nomeadamente através da obtenção de 

consentimento informado, livre e esclarecido. 

  Se um doente competente recusa um tratamento que, após ponderar os riscos e os benefícios, o 

profissional de saúde entende ser no seu melhor interesse deve informar-se o doente das consequências 

dessa decisão respeitando-se a sua decisão informada. Nenhum tratamento deve ser imposto 

coercivamente. De facto, é hoje universalmente considerado que o direito à recusa de tratamento é uma 

expressão concreta da inviolabilidade da integridade física pessoal. 

 Quando um doente competente solicita expressamente um determinado tratamento e esta modalidade 

terapêutica presumivelmente não só salva a vida como mantém uma qualidade de vida aceitável, esse 

pedido deve ser respeitado (exceto se não existirem condições objetivas que permitam a satisfação desse 

pedido). 

 A equipa de saúde deve abster-se de efetuar tratamentos desproporcionados. Entendendo-se por 

“tratamento desproporcionado” um tratamento fútil. 

 À luz da mais recente evidência científica existente, os profissionais de saúde não são obrigados a 

providenciar tratamentos que contrariem as leges artis. Sobretudo se a intervenção, mesmo que por 

solicitação do doente, possa causar dor, sofrimento desproporcionado, ou perda de função. 

 Os profissionais de saúde têm o direito a recusar a realização de tratamentos que contrariem a sua 

consciência moral ou profissional, designadamente no âmbito do legítimo direito à objeção de consciência 

(ainda que sobre eles impenda o dever de assegurar a continuidade de cuidados). 

 Qualquer decisão de suspensão ou de abstenção de tratamento em doentes terminais deve ser efetuada no 

respeito pelos valores básicos da justiça e da equidade. Não obstante, é igualmente exigida uma adequada 

ponderação no modo como se utilizam os recursos materiais neste grupo de doentes. 

II – DECISÕES RESPEITANTES A DOENTES INCOMPETENTES 

 Os profissionais de saúde devem assegurar, na medida do possível, os valores e as preferências dos 

doentes no que respeita a um determinado tratamento. 

 Quando o doente se encontra incompetente, e portanto incapaz de decidir livremente, a informação 

clinicamente relevante deve ser partilhada com a família, entendendo-se por “família” aqueles que se 

encontram em maior proximidade com o doente, independentemente da relação parental existente. Em 

todo o caso, deve ser respeitada e protegida a intimidade da pessoa doente. 

 Existindo uma diretiva antecipada de vontade na forma de testamento vital (living will) a vontade expressa 

por esta via deve ser respeitada pelos médicos e pela restante equipa de saúde. Quando existe um 

representante legal este deve ser envolvido no processo de decisão devendo aplicar-se, sempre que 

possível, a doutrina do “julgamento substitutivo”. Ou seja, as decisões terapêuticas devem enquadrar-se 

nos valores do doente e naquela que seria provavelmente a sua decisão na situação clínica concreta. 
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 Se não for possível determinar, à luz da melhor evidência existente, qual seria a vontade do doente num 

determinado contexto clínico, o médico e a restante equipa de saúde, em estreita colaboração com a 

família, devem determinar o curso de atuação mais adequado de acordo com o melhor interesse do doente. 

Isto é, em consonância com princípio ético da beneficência. 

 Quando existe uma razoável probabilidade de que o doente incompetente pode recuperar a competência 

decisional devem envidar-se todos os esforços para restituir a autonomia, dando a oportunidade ao doente 

para consentir ou recusar uma determinada estratégia terapêutica. 

 Se persistir desacordo entre a equipa de saúde e os familiares do doente e não existir uma diretiva 

antecipada de vontade, deve tentar-se, até ao limite, uma estratégia consensual. Após envidados todos os 

esforços, se não for possível a obtenção de um consenso, então deve recorrer-se a meios formais de 

resolução. Designadamente mecanismos intra-institucionais – tal como a Comissão de Ética para a Saúde 

ou a Direção Clínica – ou extra-institucionais como o poder judicial. 

 Tratando-se de doentes que nunca foram competentes – recém-nascidos, anencéfalos, crianças, deficientes 

mentais severos etc. – deve adotar-se a doutrina do melhor interesse do doente. Porém, podem surgir 

dilemas éticos complexos quando não é claro qual é esse melhor interesse, nomeadamente face a um juízo 

complexo da qualidade de vida previsível. Nestes casos, quando o doente dispõe de legítimos 

representantes (designadamente os pais no caso das crianças), os seus interesses e expectativas devem ser 

igualmente considerados. Deve ser providenciada informação adequada à família para que esta possa 

participar no processo de decisão. 

 Nestas circunstâncias, os profissionais de saúde podem legitimamente proceder à suspensão ou abstenção 

de tratamento quando a razão entre os riscos e os benefícios parece impor riscos desproporcionados a 

doentes que pela sua própria condição apresentam uma especial vulnerabilidade.  

III – DECISÕES RESPEITANTES A DOENTES COMPETENTES E INCOMPETENTES  

 Quando a reanimação cardio-respiratória é considerada uma intervenção desproporcionada – 

nomeadamente porque é possível ou previsível que o doente entre em paragem cardio-respiratória, 

podendo-se enquadrar num grupo de risco bem definido – é eticamente adequada a emissão de uma 

“Ordem de Não Reanimar” (DNR – Do Not Resuscitate Order). Pressupõe-se que, independentemente da 

patologia de base, o doente se encontra irreversivelmente terminal e a morte está iminente. 

  Deve existir em todos os hospitais portugueses, nomeadamente através da intervenção das autoridades de 

saúde competentes, um modelo estandardizado através do qual se possa redigir uma Ordem de Não-

Reanimar. A existência deste modelo permite uma melhor materialização da Ordem de Não-Reanimar e 

agiliza o processo que, por si só, já se reveste de elevada complexidade clínica. 

 Qualquer restrição económica na provisão de cuidados assistenciais deve ser do conhecimento do doente e 

da família previamente à hospitalização. Os profissionais de saúde devem tomar as precauções necessárias 

para que nenhum doente seja injustamente discriminado e práticas de seleção adversa e de desnatagem 

devem ser prevenidas.   

 

(R. Nunes, 2008)  
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Apêndice B 

Declaração de consentimento informado 

Declaração de Consentimento Informado para participar no estudo de investigação 

“Vivências dos Enfermeiros em Unidades de Cuidados Intensivos – Limitação do Esforço Terapêutico” 

de acordo com a Declaração de Helsínquia
1 
e a Convenção de Oviedo

2 

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais informações à 

investigadora se não estiver completamente esclarecido(a). Verifique se todas as informações estão corretas. Se 

entender que tudo está em conformidade e se estiver de acordo com a proposta que lhe é feita, então assine este 

documento.  

A investigação que pretendemos realizar enquadra-se no âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em 

consórcio com a Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. Tem como orientador científico 

Professora Doutora Maria Alice Mártires da Escola Superior de saúde da UTAD.  

Este estudo tem como finalidade contribuir para uma prática de cuidados de enfermagem especializados, 

prestados à pessoa em situação crítica com indicação de LET, mais congruente com a realidade, salvaguardando 

o respeito pela dignidade da pessoa em fim de vida. Tem como objetivo geral analisar a LET a partir das 

vivências de enfermeiros que prestam cuidados á pessoa em situação crítica e com indicação de LET, em UCI. 

Como objetivos específicos: i) analisar os sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET; ii) 

compreender as dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de LET; iii) identificar as estratégias utilizadas 

pelos enfermeiros perante a indicação de LET. O estudo é de caráter exploratório-descritivo e abrange os 

enfermeiros que trabalham numa unidade de cuidados intensivos de um hospital do norte do País. O estudo 

consta apenas de entrevistas que serão facultadas aos enfermeiros. A sua participação é voluntária. É livre para 

abandonar o estudo a qualquer momento. A recusa em participar ou posterior abandono do estudo, não 

prejudicarão a sua relação com a equipa de clínicos ou investigadores ou junto dos enfermeiros do serviço. 

Todos os custos relacionados com a investigação serão suportados pelos investigadores. Informamos, ainda, que 

o estudo mereceu o parecer favorável da Comissão Cientifica e Pedagógica do Mestrado em Enfermagem da 

Pessoa em Situação Crítica da Escola Superior de Saúde da UTAD. Todas as informações obtidas serão 

confidenciais. Os dados recolhidos serão utilizados em exclusivo para esta investigação e não haverá registo de 

dados de identificação. O anonimato será garantido. Se tiver alguma dúvida, por favor não hesite em contactar-

nos (Ângela Ferreira, investigadora principal do estudo e Discente do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica da Escola Superior de Saúde da UTAD, telemóvel: 965581316 ou e-mail: 

angelatneves3@gmail.com). 

Muito obrigada pela sua colaboração fundamental,  

Vila Real,        de                    de  2017  

………………………………………………………………………………………………… 

(Ângela Tatiana Neves ferreira) 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 

pela/s pessoas que acima assinam. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar 

neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a 

utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta 

investigação e nas garanti as de confidencialidade e anonimato.  

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … …  

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  

Data: ……  /……/ 2017  

Nota: Este documento é composto de 1 páginas/s e feito em duplicado: uma via para o/a investigador/a, outra 

para a pessoa que consente. 

1http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008. 

2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf 

mailto:angelatneves3@gmail.com
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008
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Apêndice C 

Guião da entrevista 

 

Título do estudo de investigação: Vivências de Enfermeiros na Unidades de Cuidados 

Intensivos – Limitação do Esforço Terapêutico. 

Finalidade: contribuir para uma prática de cuidados de enfermagem especializados, prestados 

à pessoa em situação crítica com indicação de LET, mais congruente com a realidade, 

salvaguardando o respeito pela dignidade da pessoa em fim de vida. 

Objetivos: Analisar a LET a partir das vivências de enfermeiros que prestam cuidados á 

pessoa em situação crítica e em fim de vida em UCI. 

 Analisar os sentimentos dos enfermeiros perante a indicação de LET; 

 Compreender as dificuldades dos enfermeiros perante a indicação de LET; 

 Identificar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros perante a indicação de LET.  

 

Caracterização sociodemográfica do participante:  

 

Sexo: ________ Idade: ___________ Estado civil: ___________  

Anos de exercício profissional: ______ Anos de exercício na UCI: ________   

Nível de formação:        Pós – Graduação;       Mestrado;         Especialidade   (Se sim, qual: 

___________________________)   
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Guião da entrevista 

Código do participante: ____________  

Data: ___ / ____ / ______   Hora de início: _________   Hora de término: __________  

Questões:   

1). Descreva um episódio em que houve indicação para LET. 

2) O que sentiu nesse momento?  

3) E o que sentiu nos momentos seguintes quando teve que prestar cuidados? 

4) Quando estava perante a família / visitas, o que lhe ocorria? 

5) Sente dificuldades em lidar com a ordem de limitação de esforço terapêutico? Se sim, quais são as 

dificuldades? 

6) Que estratégias utiliza para minimizar o impacto deste evento? 

 
BLOCO 

TEMÁTICO 
QUESTÕES OBJETIVOS OBSERVAÇÕES 

Legitimação da 

entrevista  

 

1) Apresentação da entrevistadora; 

2) Informação sobre os objetivos do 

trabalho; 

3) Solicitar a colaboração dos 

enfermeiros; 

4) Garantir a confidencialidade dos 

dados e o respeito pelo anonimato. 

Legitimar a entrevista; 

Motivar o entrevistado.  

 

 

Caracterização do 

entrevistado  

 

1) Idade do participante; 

2) Percurso profissional (tempo de 

profissão, tempo no atual serviço); 

3) Nível de formação. 

Conhecer o entrevistado.  

Sentimentos dos 

Enfermeiros 

perante a limitação 

de esforço 

terapêutico  

  

 

1) Descreva um episódio em que 

houve indicação para LET. 

2) O que sentiu nesse momento?  

3) E o que sentiu nos momentos 

seguintes quando teve que prestar 

cuidados? 

4) Quando estava perante a família / 

visitas, o que lhe ocorria? 

Identificar os sentimentos 

dos enfermeiros perante a 

ordem de limitação de 

esforço terapêutico;  

 

 

Dificuldades dos 

Enfermeiros 

perante a limitação 

do esforço 

terapêutico 

1) Sente dificuldades em lidar com a 

ordem de limitação de esforço 

terapêutico? Se sim, quais são as 

dificuldades? 

 

Conhecer as dificuldades 

sentidas pelos enfermeiros 

perante a ordem de 

limitação de esforço 

terapêutico; 

 

Estratégias 

utilizadas pelos 

enfermeiros para 

ultrapassar as 

dificuldades e 

sentimentos 

percecionados  

1) Que estratégias utiliza para 

minimizar o impacto deste evento? 

Conhecer as estratégias 

utilizadas pelos enfer-

meiros para ultrapassar as 

dificuldades e sentimentos 

percecionados perante a 

ordem de limitação de 

esforço terapêutico.  

 

Agradecimento da 

entrevista  

1) Agradecimento pelas informações, 

tempo e atenção dispensadas. 

Agradecer a atenção e dis-

ponibilidade dispensadas.  
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Apêndice D 

Autorização do diretor de serviço onde decorreu o estudo 

 



 

 

 

 

 



91 

Apêndice E 

Autorização do conselho de administração da instituição de saúde onde decorreu o estudo 

 

 


