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RESUMO  

 

O acesso aos Cuidados Paliativos constitui-se como um direito que qualquer cidadão deve 

ter, caso necessite. No entanto, o que verificamos é que ainda existem muitas barreiras que 

limitam o acesso destes cuidados aos cidadãos. Uma das maiores barreiras, reside na falta de 

formação básica dos profissionais de saúde.  

Em resposta a esta barreira foi desenvolvido o projeto PALLIARE+, que teve por objetivo a 

capacitação dos profissionais de saúde para a abordagem paliativa às pessoas com necessidades 

paliativas. Foi utilizada a metodologia do Planeamento em Saúde e em resposta às necessidades 

identificadas foi criado um programa formativo. 

Após os profissionais terem sido submetidos a esse programa verificou-se a aquisição de 

novos conhecimentos e competências com aplicação na prática clínica diária. A título de 

exemplo, foi iniciado o processo de mapeamento do concelho na identificação dos cidadãos com 

necessidades paliativas. 

 

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Formação, Profissionais de Saúde e Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública 
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ABSTRACT 

 

Access to Palliative Care is a right that every citizen should be granted, in case they need it. 

However, what we notice is that there are still many obstacles that limit the access of citizens to 

this care. One of the biggest challenges is the lack of basic training of health professionals.  

In response to this obstacle, the PALLIARE+ project was developed, with the objective of 

training healthcare professionals in the palliative approach to patients with palliative needs. The 

Health Planning methodology was used and in response to the identified needs a training 

programme was developed. 

After the professionals had been through this programme, new knowledge and skills were 

acquired and applied in daily medical practice. As an example, the mapping process of the 

municipality was initiated in the identification of citizens with palliative needs. 

 

Keywords: Palliative Care, Training, Health Professionals and community and public health 

nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Cuidados Paliativos definem-se como cuidados de saúde humanizados e de elevado rigor 

científico baseando as suas ações de acordo com a mais recente evidência científica disponível. 

Estes cuidados procuram a promoção da qualidade de vida, da autonomia e a preservação da 

dignidade da pessoa doente/família prevenindo e aliviando o sofrimento através da 

identificação precoce das necessidades multidimensionais (físicas, psicológicas, sociais e 

espirituais).  

Em termos globais assistimos a um aumento cada vez maior dos índices de envelhecimento 

populacional e por conseguinte, do aumento do número de pessoas com doença crónica e 

avançada. As previsões futuras são que estes números continuem a aumentar, colocando 

Portugal como um dos países mais envelhecidos do mundo. Será esta longevidade sinónimo de 

qualidade de vida? Ou será um fator contributivo para o aumento dos níveis de sofrimento na 

fase final de vida? As respostas a estas questões talvez sejam claras, se não se apostar 

verdadeiramente numa política de saúde, com uma maior oferta de Cuidados Paliativos, 

continuaremos a assistir ao aumento do sofrimento desnecessário nos próximos anos (Neto, 

2020; WHO [World Health Organization], 2014).   

O acesso aos Cuidados Paliativos representa uma obrigação legal por parte dos países, 

constituindo-se como um direito consagrado na Constituição Portuguesa, através da Lei n.o 

31/2018 e da Lei n.o 52/2012, cabendo ao Estado regular e garantir a acessibilidade dos seus 

cidadãos a estes cuidados. 

Apesar de ser uma obrigação do Estado garantir o acesso dos seus cidadãos aos Cuidados 

Paliativos, urge questionar, será que estes têm de facto acesso a estes serviços se necessitarem? 

O país ainda é fortemente marcado por questões de desigualdade e iniquidade no acesso 

aos Cuidados Paliativos, sendo que uma das maiores barreiras que impedem o acesso dos 

cidadãos a estes cuidados é a falta de formação específica dos profissionais de saúde (WHO, 

2014). 
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A literatura científica mostra-nos que uma formação adequada aos profissionais de saúde 

em Cuidados Paliativos contribui para o aumento dos ganhos em saúde, nomeadamente, o 

aumento da qualidade de vida, diminuição dos níveis de sofrimento e a diminuição dos gastos 

desnecessários para o sistema de saúde (Alves, Marinho, & Sapeta, 2019). 

A necessidade de implementar um projeto nesta área encontra alicerces no Programa 

Nacional de Cuidados Paliativos, nos Planos Estratégicos para o Desenvolvimento dos Cuidados 

Paliativos, da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP), assim como, nas entidades 

internacionais como a European Association for Palliative Care (EAPC) e a WHO. A CNCP (2018) 

alerta e define como eixo prioritário de intervenção a necessidade de formação em Cuidados 

Paliativos a todos os profissionais de saúde. Só desta forma será possível melhorar o acesso a 

este tipo de cuidados a todos as pessoas com doença crónica, avançada e progressiva 

independentemente de onde estes se encontrem. 

Este relatório tem como objetivo geral apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito 

dos estágios do IV Mestrado em Associação, área de especialização Enfermagem Comunitária e 

de Saúde Pública com especial ênfase no projeto de intervenção comunitária PALLIARE+ “Saber 

identificar para melhor cuidar”, que decorreu numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC). 

Definimos como objetivos específicos: descrever a operacionalização do projeto PALLIARE+; 

refletir e fundamentar as atividades desenvolvidas de acordo com a evidência científica mais 

recente; refletir sobre o processo de competências do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública e das competências do grau de Mestre em Enfermagem. 

A metodologia utilizada para a consecução do projeto foi o Planeamento em Saúde. Segundo 

Imperatori e Giraldes (1993) o Planeamento em Saúde é um método contínuo e dinâmico, 

constituído por diferentes etapas que visam identificar as necessidades de saúde da população, 

definir os objetivos e as estratégias, implementar as intervenções e avaliá-las melhorando, deste 

modo, o futuro das comunidades. 

A estrutura do trabalho é assente em três partes. A primeira parte consiste no 

enquadramento teórico, onde apresentamos os Cuidados Paliativos como uma prioridade de 

saúde pública, descrevemos a realidade internacional e de Portugal, analisamos as necessidades 

paliativas da população, as barreiras que impedem a referenciação dos cidadãos para estes 

cuidados e a importância de incluir os Cuidados Paliativos nos Cuidados de Saúde Primários. 
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Terminamos com o Modelo Teórico de Enfermagem de Promoção da Saúde de Nola Pender, que 

serviu de referencial para as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. 

A segunda parte apresenta um enquadramento prático da metodologia do Planeamento em 

Saúde. Esta parte contempla o diagnóstico de saúde, com a descrição da comunidade e dos seus 

problemas de saúde e os resultados das entrevistas efetuados à população em estudo 

(profissionais de saúde). Em função disso selecionámos as prioridades, estabelecemos 

estratégias, desenvolvemos atividades no sentindo de colmatar as necessidades identificadas e 

realizámos a avaliação das atividades realizadas.   

A terceira parte é constituída pela reflexão sobre as competências comuns e específicas do 

enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e das competências do 

grau de Mestre em Enfermagem. Terminamos com a conclusão do relatório onde é efetuada 

uma análise global do percurso desenvolvido.  

Este trabalho cumpre com as regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e da 

Norma da American Psychological Association (APA) – 6ª edição. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Cuidados Paliativos, uma Prioridade de Saúde Pública 

 

As alterações demográficas e epidemiológicas decorrentes do envelhecimento populacio-

nal são uma realidade que nos obriga a repensar as estratégias em saúde. De acordo com os 

dados mais recentes da Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) os 

ganhos em longevidade estão a estagnar e as doenças crónicas a afetarem cada vez mais pes-

soas. Nos países da OECD uma pessoa em média pode esperar viver até aos 81 anos, no entanto, 

cerca de um terço da população vive com duas ou mais doenças crónicas. As causas de morte 

predominantes são as doenças do aparelho circulatório, responsáveis por uma em cada três 

mortes e os tumores malignos responsáveis por uma em cada quatro mortes (OECD, 2019). 

Atualmente cerca de 80% dos cidadãos europeus morrem com uma idade superior a 70 

anos. Muitos outros, em número cada vez maior, acabam por viver os últimos anos de vida, em 

situações de fragilidade e incapacidade acabando por morrer com inúmeras doenças crónicas e 

em contexto hospitalar. Esses últimos anos são marcados pelo sofrimento físico (dor, fadiga e 

falta de ar) e sofrimento psicológico (depressão e outros problemas angustiantes) resultantes 

de uma má gestão e inexistência de controlo sintomático, traduzindo-se em má qualidade de 

vida e perda da dignidade humana. Para muitas destas pessoas, a contribuir para o aumento do 

sofrimento estão as deslocações recorrentes aos serviços de urgência e a obstinação terapêu-

tica, como é exemplo, os exames desnecessários, os tratamentos e internamentos desadequa-

dos para as suas necessidades de saúde. Estes fatores para além de contribuírem para a escalada 

do sofrimento representam um custo elevado para as famílias e para a sociedade (European 

Association for Palliative Care – European Union Geriatric Medicine Society [EAPC-EUGMS], 

2018; Perrels et al., 2014). As previsões apontam para que em todo o mundo, o envelhecimento 

populacional e o aumento das doenças não transmissíveis aumentarão em mais de 100 milhões 

em 2060, contribuindo desta forma, para a escala do sofrimento desnecessário e maiores ne-

cessidades de Cuidados Paliativos (Sleeman et al., 2019).  

Em resposta ao sofrimento vivenciado por estas pessoas e respetivas famílias emergem os 

Cuidados Paliativos. O acesso a estes cuidados constitui uma obrigação legal por parte dos 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Perrels%2C+Anouk+J


 
 

21 
 

Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde

 

 

 

Estados sendo que atualmente vários organismos internacionais reclamam estes cuidados como 

um direito humano. São cuidados baseados pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

promoção da qualidade de vida, da universalidade e do respeito pelo inquestionável valor da 

vida humana. O não acesso das pessoas com necessidades paliativas a estes cuidados de saúde 

é considerado como um tratamento cruel, degradante e desumano (EAPC, 2014). De acordo 

com a WHO, os Cuidados Paliativos representam uma abordagem que permite a melhoria da 

qualidade de vida dos doentes e familiares, decorrente de uma doença crónica, avançada, incu-

rável ou com prognóstico de vida limitado através da prevenção e alívio do sofrimento físico, 

psicológico, social e espiritual. São cuidados de saúde ativos e destinam-se a pessoas de todas 

as idades que apresentam sofrimento intenso, em particular aqueles que se encontram num 

período avançado da doença e no final da vida. Conseguem-no através do correto controlo sin-

tomático e da intervenção em todas as esferas do sofrimento e prolongam-se até ao luto. Ofe-

recem o conceito mais básico do cuidar: a satisfação das necessidades da pessoa, independen-

temente de este se encontrar no domicílio ou numa instituição de saúde (WHO, 2020; EAPC, 

2014; International Association for Hospice & Palliative Care [IAHPC], 2020). 

A evidência científica tem demonstrado que a prestação precoce de Cuidados Paliativos 

contribui para a melhoria da qualidade de vida e para o humor das pessoas com necessidades 

paliativas, aumentam a sobrevivência, diminuem a sobrecarga do cuidador, melhoram a gestão 

do controlo de sintomas, aumentam os níveis de satisfação, reduzem os custos dos sistemas de 

saúde (menos idas aos serviços hospitalares, menos internamentos e maior probabilidade de 

morrer em casa) e diminuem o número de casos de obstinação terapêutica no fim de vida (Temel 

et al., 2010; Zimmermann et al., 2014; Shepperd, Gonçalves-Bradley, & Straus, 2016; Temel et 

al., 2011). 

 

 

2.2. Contexto Internacional 

 

Segundo a WHO, os Cuidados Paliativos devem constituir uma prioridade em saúde pública 

por parte dos governos, uma vez que as necessidades anuais são crescentes e a falta de resposta 

é gritante. A nível mundial, as estimativas apontam para que mais de 56,8 milhões de pessoas 
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necessitem deste tipo de cuidados anualmente. Destes, estima-se que 31,1 milhões necessitem 

numa fase precoce da doença, enquanto que, 25,7 milhões necessitam no último ano de vida. 

Os adultos com mais de 50 anos constituem a maioria com 67,1%, enquanto as crianças repre-

sentam 7%. A maioria das pessoas (54,2%) precisa de Cuidados Paliativos antes do último ano 

de vida. As doenças que geram maior sofrimento e necessidade destes cuidados são os tumores 

malignos, o Vírus da Imunodeficiência Humana /Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(VIH/SIDA), as doenças cerebrovasculares, as demências e as doenças respiratórias (WHO/ Wor-

ldwide Hospice Palliative Care Alliance [WHPCA], 2020). 

As regiões com maiores necessidades de Cuidados Paliativos são as regiões de África, Su-

deste Asiático e Pacífico Ocidental que totalizam 64% das necessidades. A Europa e o continente 

Americano totalizam 30% e a região do Mediterrâneo Oriental cerca de 4%. Á exceção do conti-

nente Africano, onde as necessidades paliativas estão relacionadas com as altas incidências do 

VIH/SIDA, nas outras regiões essas necessidades são devido às doenças malignas e a outras do-

enças não malignas (WHO/WHPCA, 2020).  

A nível mundial, em 2017, a maior causa de morte pertenceu às doenças não transmissíveis 

com 73,4%. As necessidades globais totais de Cuidados Paliativos para todas as idades e ambos 

os sexos foram de 56.840.123 pessoas. Estes cuidados eram necessários para 45,3% de todas as 

mortes (25.739.404). As pessoas com maiores necessidades paliativas tinham 70 ou mais anos 

e representam 40%. As pessoas na faixa etária entre os 50-69 anos correspondem a 27%, na 

faixa etária entre os 20-49 anos representam 26% e a faixa etária entre os 0-17 anos correspon-

dem a 7% (WHO/WHPCA, 2020). 

As causas mais frequentes das necessidades mundiais de Cuidados Paliativos na população 

adulta correspondem aos tumores malignos (28,2%), seguido do VIH/SIDA (22,2%), das doenças 

cerebrovasculares (14,1%) e das demências (12,2%) (WHO/WHPCA, 2020).     

Dos óbitos ocorridos em 2017, a soma total global de dias de sofrimento que as pessoas 

passaram até à morte correspondeu a 12.100 milhões de dias. Os sintomas mais frequentes que 

contribuíram para o sofrimento foram a fadiga (20,5%), fraqueza (18,1%), dor moderada 

(14,1%), depressão (9,6%), ansiedade (8,2%), dispneia (6,6%) e dor moderada a severa (6,1%) 

(WHO/WHPCA, 2020). 
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A carga de sofrimento grave relacionada com problemas de saúde que necessitarão de Cui-

dados Paliativos duplicará no período entre 2016 e 2060. Estima-se que as mortes com proble-

mas de saúde graves aumentarão de 45% para 47%, representando 22 milhões de mortes, um 

aumento de 87% em termos de sofrimento significando que mais de 48 milhões de pessoas em 

todo o mundo morrerão em sofrimento grave (Sleeman et al., 2019). 

Em termos de faixas etárias as projeções apontam para uma diminuição do sofrimento nos 

mais jovens, (0-4 anos, 5-14 anos, 15-29 anos e 30-49 anos). As faixas etárias dos 50-69 anos e 

a partir dos 70 anos serão as mais afetadas pelo sofrimento grave (Sleeman et al., 2019). 

A nível europeu as estimativas revelam que mais de 4,4 milhões de pessoas que morreram 

em 2014 necessitavam de Cuidados Paliativos, sendo que as mesmas experienciaram um sofri-

mento grave antes de morrer. A contribuir estavam as neoplasias malignas, com 37,52% e as 

doenças do aparelho circulatório com 25,65% (EAPC, 2019a). Apesar do reconhecimento de que 

os Cuidados Paliativos melhoram a qualidade de vida e são uma resposta eficaz ao sofrimento 

por que passam as pessoas e as famílias, apenas 35 % dos cidadãos europeus com necessidades 

paliativas receberam esses cuidados de saúde. Em termos mundiais, a situação agrava-se, uma 

vez que apenas 14% da população teve acesso (WHO, 2020). 

Um estudo realizado em Inglaterra e no País de Gales concluiu que as mortes até 2040 de-

verão aumentar em 25,4%. A procura e a necessidade de Cuidados Paliativos por parte da po-

pulação aumentarão entre 25% a 47%. O aumento das mortes por doença crónica ocorrerá em 

idades mais avançadas, sendo as principais causas as neoplasias malignas e as demências. A ne-

cessidade de Cuidados Paliativos crescerá em todos os países, uma vez que o crescimento po-

pulacional e o aumento das doenças crónicas contribuirão para essa necessidade (Etkind et al., 

2017). 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Etkind+SN&cauthor_id=28514961
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2.3. A Realidade em Portugal 

 

O reconhecimento legal dos Cuidados Paliativos em Portugal acontece com a criação da Lei 

de Bases dos Cuidados Paliativos, Lei nº 52/2012 e posteriormente com a Lei que regula os di-

reitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida, Lei n.o 31/2018. Ambas 

consagram o direito no acesso aos Cuidados Paliativos a todos os cidadãos portugueses, com-

petindo ao Estado Português a responsabilidade pela regulação da acessibilidade. A Lei de Bases 

levou à criação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), com o objetivo que esta seja 

funcional, integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e articulada em todos os níveis de cui-

dados de saúde, de modo, a garantir a equidade no acesso a todos as pessoas com doença cró-

nica, avançada e incurável e com uma resposta adequada às múltiplas necessidades dos mesmos 

e respetivas famílias. A coordenação da RNCP é assegurada pela CNCP, cujo âmbito é nacional 

sendo da sua responsabilidade a criação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cui-

dados Paliativos a propor ao governo para aprovação e posterior implementação. A nível regio-

nal compete às coordenações regionais articular com as equipas locais de Cuidados Paliativos 

de modo a garantir a acessibilidade das pessoas a estes cuidados (CNCP, 2016). A nível local, a 

operacionalização da RNCP é efetuada pelas Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Pa-

liativos (ECSCP), cujo âmbito de intervenção é a comunidade. Em termos hospitalares existem 

dois tipos de equipas: as Unidades de internamento de Cuidados Paliativos (UCP) e as Equipas 

Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP). Esta última funciona como uma 

unidade móvel, cuja função é chegar a todos as pessoas com necessidades paliativas que se 

encontram internados noutros serviços (Assembleia da República, 2012). 

Em termos nacionais, o País apresenta 27 ECSCP, 45 EIHSCP e 28 UCP, sendo 14 hospitalares 

e 14 incorporadas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, contabilizando assim um total de 

381 camas (SNS, 2020; CNCP, 2018). Apesar do crescimento lento das equipas de Cuidados Pali-

ativos desde da criação da RNCP, a CNCP refere no seu Plano Estratégico que atualmente, o País 

apresenta uma cobertura nacional de 100%, sendo que cada região apresenta pelo menos uma 

equipa especializada em Cuidados Paliativos. Contudo ainda existe um longo caminho a ser per-

corrido em termos de garantir uma cobertura universal, sendo necessário criar novas equipas, 

um maior número de recursos humanos e mais formação aos profissionais de saúde (CNCP, 

2018). 
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Segundo a EAPC as recomendações quanto ao número ideal de camas é de 8 a 10 camas 

por 1 milhão de habitantes. Para as EIHSCP o recomendado é que exista pelo menos 1 equipa 

em cada hospital com 250 ou mais camas. Relativamente às ECSCP o preconizado é que exista 1 

equipa por 100 mil habitantes (EAPC, 2009). 

Na sequência das recomendações da EAPC é de destacar a importância do relatório de Ou-

tono do Observatório Português dos Cuidados Paliativos (OPCP), o qual veio revelar que o país 

apresenta graves assimetrias a nível distrital/regional, sendo que estas assimetrias constituem 

uma importante barreira em termos de acesso a estes cuidados colocando em causa a cobertura 

universal e o direito que os cidadãos têm de beneficiarem destes cuidados. As críticas têm a ver 

com a carência de recursos humanos nessas equipas e com a taxa de cobertura nacional a nível 

populacional. Esta foi de 50% em termos de camas de UCP, correspondendo a 69% na tipologia 

de agudos e de 42% de não agudos. Relativamente à cobertura das EIHSCP foi de 88%, enquanto 

que a cobertura das ECSCP foi de apenas 28% (Capelas et al., 2019). 

 

 

2.3.1.  Estimativas das necessidades paliativas 

 

De acordo com a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP), as necessidades pa-

liativas da população portuguesa baseiam-se apenas nos óbitos, embora não reflitam com pre-

cisão as necessidades paliativas das pessoas antes da morte, contudo importa analisar o referido 

documento. As estimativas nacionais para 2014 apontavam para 72 299 a 85 923 pessoas com 

necessidades paliativas. A liderar encontrava-se a região de Lisboa com 15 715, seguido do Porto 

com 11 312. A região do Algarve situava-se em 10º lugar com 3540 pessoas com necessidades 

paliativas (APCP, 2016). 

De acordo com o Plano Estratégico da CNCP as estimativas para o biénio 2018 a 2020 apon-

tam para um aumento das necessidades paliativas da população portuguesa para uma média de 

82 737 pessoas, consequências do envelhecimento e do respetivo aumento do número de do-

enças crónicas, nomeadamente as doenças oncológicas e as degenerativas. No comparativo com 
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2014 regista-se um aumento na área metropolitana de Lisboa com um diferencial + 4803, a área 

metropolitana do Porto + 524 e a região Algarvia + 451 pessoas (CNCP, 2018).  

De acordo com o estudo realizado pelo OPCP junto das equipas de Cuidados Paliativos, as 

estimativas para Portugal em 2018 para a população adulta com necessidades paliativas repre-

sentavam cerca de 102 452 pessoas a necessitarem destes cuidados. A região com maiores ne-

cessidades paliativas era Lisboa com 22 079, seguido do Porto com 17 736. A região do Algarve 

surgia em 7º lugar com 4 308 pessoas. Podemos concluir que Portugal segue as tendências cres-

centes europeias e mundiais de pessoas com necessidades paliativas (Capelas et al., 2020).   

 

 

2.4. Referenciação Para Cuidados Paliativos 

 

A referenciação precoce para os Cuidados Paliativos tem demonstrado benefícios tanto 

para as pessoas com necessidades paliativas como para os seus familiares, nomeadamente, ao 

nível do bem-estar, da melhoria da qualidade de vida, no controlo de sintomas, na satisfação e 

sobrevida. Há evidência de que uma referenciação precoce contribui para uma melhor presta-

ção dos cuidados. Os benefícios também englobam os sistemas de saúde, através da redução do 

número de dias de internamento, a redução de exames complementares de diagnóstico, muitas 

vezes desnecessários e a redução da mortalidade hospitalar possibilitando que as pessoas mor-

ram em casa (Alves, et al., 2019).  

A referenciação para estas equipas, em 2018 foi de 18 019 pessoas sendo que 43,2% (7783 

pessoas) foram para EIHSCP, 13,7% (2460 pessoas) para as ECSCP e 10,9% (1962 pessoas) para 

as UCP. O distrito que mais referenciou foi o Porto com 22,2%, seguido de Lisboa 18,7%. O dis-

trito de Faro foi o sexto com mais referenciações, com 738 pessoas referenciadas. Importa re-

ferir o número muito baixo de referenciações para ECSCP que foi de 3,7%, sendo que a média 

nacional se situou nos 13,7%. A taxa de referenciação nacional situou-se nos 15,9%, com varia-

ções importantes por distrito, sendo o distrito de Braga aquele que apresenta menor percenta-

gem (5,4%) e o distrito de Vila Real a maior com 99,7%. O distrito de Faro acompanha a média 
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nacional. A taxa de acessibilidade em Portugal foi de 23,3%. Das pessoas admitidas nas equipas, 

80,7% foi devido a doença oncológica, 16,8% a doença não oncológica e 2,5% a doença mista. A 

região do Algarve registou a maior proporção de pessoas admitidas com doença oncológica, 

97,8% (Capelas et al., 2020). 

Este estudo permite concluir que Portugal está longe de ter uma cobertura universal de 

Cuidados Paliativos, sendo o mesmo marcado por profundas assimetrias regionais. Fazendo a 

comparação entre as necessidades da população e as pessoas que tiverem acesso a estes cuida-

dos verifica-se que o País não dá resposta a cerca de 70% da população (Capelas et al., 2020). 

Para Neto (2020) é nesta realidade grave e preocupante que reside o problema do país levan-

tando questões como a dignidade, a justiça e a equidade em fim de vida. Importa perceber que 

tipos de barreiras existem no acesso a estes Cuidados. 

 

 

2.5. Barreiras no Acesso aos Cuidados Paliativos 

 

De acordo com a APCP uma das barreiras no acesso aos Cuidados Paliativos tem a ver com 

a sub-referenciação das pessoas com necessidades paliativas. Relativamente ao estudo supraci-

tado do OPCP, uma das razões para a taxa de referenciação ser baixa deve-se ao facto das equi-

pas de saúde considerarem que os utentes ainda se encontravam em tratamento ativo e acha-

rem que ainda era possível fazer algo do ponto de vista curativo. Outra das razões apontadas 

referiu-se ao insuficiente apoio formal existente para as famílias e cuidadores (APCP, 2016).   

 Segundo o estudo de Alves et al. (2019), uma das maiores barreiras na atualidade para a 

referenciação precoce das pessoas com necessidades paliativas é o facto dos profissionais de 

saúde possuírem poucos conhecimentos nesta área. Frequentemente estes profissionais consi-

deram que os utentes não desejam ser referenciados nem querem discutir o prognóstico e as-

sociam a referenciação como um sinónimo de abandono. Existe um estigma associado ao nome 

Cuidados Paliativos, os profissionais de saúde referenciariam mais precocemente se tivesse ou-

tro nome, nomeadamente cuidados de suporte. Outra das conclusões a que os autores chega-

ram foi a falta de preparação dos profissionais de saúde para lidar com as pessoas em fim de 
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vida, as dificuldades que estes apresentam em falar acerca da paliação e na obstinação terapêu-

tica. Por último, referem indisponibilidade dos serviços de Cuidados Paliativos em admitirem 

utentes a receber tratamentos quimioterápicos. Esta revisão alerta para a importância da for-

mação dos profissionais de saúde nesta área específica, sendo prioritário para que se consiga 

implementar uma abordagem paliativa o mais precoce possível e uma referenciação para as 

equipas de Cuidados Paliativos quando a pessoa apresenta uma alta complexidade. 

De acordo com o estudo de Vasconcelos, Cruz e Bragança (2015) sobre a referenciação para 

Cuidados Paliativos num serviço de Medicina Interna, concluiu que as referenciações eram tar-

dias. As pessoas só eram referenciadas numa fase muito avançada da doença, sendo o tempo 

de espera longo, acabando por falecer sem terem acesso a esses cuidados. A maioria das pes-

soas referenciadas apresentavam patologia oncológica, 86,79%. 

Segundo o estudo de Vilaça, Coelho e Terroso (2018) que tinha como objetivo identificar as 

barreiras à referenciação da pessoa com demência avançada, que recorrem aos serviços de ur-

gências para acompanhamento por parte das equipas de Cuidados Paliativos, concluiu que a 

maioria dessas pessoas acabam por não serem referenciadas para estas equipas. As principais 

razões para os profissionais de saúde não referenciarem é justificado por considerarem que es-

sas pessoas não se adequam à consulta de Paliativos, à falta de tempo para efetuar as referen-

ciações e à falta de conhecimentos e experiência sobre Cuidados Paliativos das equipas de Ur-

gência. 

De acordo com o estudo de Carey et al. (2019) acerca das perceções que os profissionais 

dos Cuidados de Saúde Primários têm sobre as barreiras e facilitadores para a prestação de Cui-

dados Paliativos concluiu que as barreiras são a falta de competências e as poucas habilidades 

na gestão do controlo sintomático, desconforto em falar sobre os Cuidados Paliativos, descon-

forto emocional em abordar os temas relacionados com a morte e o morrer, procedimentos 

burocráticos e a comunicação com os serviços e as equipas de Paliativos. Como facilitadores os 

profissionais indicaram: a formação e o conhecimento nesta área. Defendem que se deve me-

lhorar a comunicação entre os profissionais, com estes serviços, com as pessoas e famílias e a 

necessidade de treino básico dos profissionais para prestarem esses cuidados. 

Segundo o estudo de Innis, Capelas e Caldas (2017) sobre a capacidade dos profissionais de 

Cuidados de Saúde Primários em identificarem pessoas com necessidades paliativas concluiu 
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que apenas 14,3% conseguiram identificar corretamente. Um fator importante tem a ver com a 

familiarização dos profissionais de saúde com a área dos Cuidados Paliativos, fator esse que 

pode ser facilitador na identificação e posterior referenciação para as equipas especializadas. O 

estudo recomenda a necessidade de formação dos profissionais de Cuidados de Saúde Primários 

e a promoção da comunicação entre esses cuidados e as equipas de Cuidados Paliativos. O es-

tudo recomenda a importância de realizar um levantamento das necessidades de formação 

nesta área junto dos profissionais de saúde com o objetivo de incorporar os currículos dos cursos 

de Medicina e Enfermagem.       

De acordo com a CNCP as barreiras para a implementação do Plano Estratégico 2017-2018 

deveu-se à falta de conhecimento dos profissionais de saúde na área e sobre a existência das 

equipas de Cuidados Paliativos; a deficiente formação prática dos profissionais; a escassez de 

recursos humanos e materiais e os deficientes programas informáticos. Definem como linhas 

estratégicas prioritárias, a melhoria e a generalização do nível básico de Cuidados Paliativos, ou 

seja, todos os profissionais devem possuir conhecimentos nesta área, de modo a estarem pre-

parados para iniciar uma abordagem paliativa, independentemente do serviço onde desempe-

nham as suas funções. Recomendam aumentar a oferta formativa, a capacitação dos profissio-

nais de saúde, aumentar a informação e a sensibilização da população (CNCP, 2018).  

Esta é também uma prioridade da WHO, no recente atlas global refere que a maioria dos 

profissionais em todo o mundo apresenta pouco ou nenhum conhecimento sobre os princípios 

e práticas em Cuidados Paliativos. Recomendam três níveis de educação, nomeadamente a im-

portância do treino prático básico para todos os profissionais de saúde, de treino intermédio 

para quem trabalha diariamente com pacientes em risco de vida e do treino avançado para 

quem trabalha, ensina e investiga em Cuidados Paliativos. A WHO alerta para a importância de 

educar e consciencializar as comunidades com campanhas sobre os Cuidados Paliativos, de 

modo a que os indivíduos possam estar melhor capacitados para um melhor cuidar dos seus 

familiares (WHO, 2020). 

Um dos eixos prioritários para promover a melhoria da acessibilidade a estes cuidados, in-

dependentemente de onde as pessoas se encontrem, passa por os profissionais estarem melhor 

capacitados para identificar precocemente as pessoas com necessidades paliativas. Ao promo-

ver precocemente uma abordagem paliativa adequada às necessidades das pessoas/famílias 

conseguem assim referenciar atempadamente, sempre que se justifique, para as equipas 
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especializadas em Cuidados Paliativos. Por outro lado, é importante que haja uma melhor arti-

culação entre essas equipas e as outras equipas de saúde (Oncologia, Medicina Interna, Pneu-

mologia, entre outras.). Visto que há na comunidade uma maior prevalência de pessoas com 

necessidades paliativas torna-se fundamental promover uma melhor articulação entre estas 

equipas e as equipas de Cuidados de Saúde Primários (CNCP, 2018). 

 

 

2.6. Cuidados Paliativos nos Cuidados de Saúde Primários  

 

 A WHO, na Assembleia Mundial da Saúde em 2014, reconheceu a importância de integrar 

os Cuidados Paliativos em todos os níveis dos cuidados de saúde, desde dos primários, secundá-

rios até aos terciários de modo a abranger todo o continuum dos cuidados, constituindo-se este 

como um imperativo ético. A necessidade urgente de incluir estes cuidados especialmente nos 

Cuidados de Saúde Primários constitui um fator contributivo para a equidade no acesso a esses 

cuidados por parte das populações. A WHO reconhece ainda que só dessa forma se consegue 

atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável para a cobertura universal da saúde. A desi-

gualdade no acesso aos Cuidados Paliativos e o alívio de sintomas é uma das maiores disparida-

des da saúde mundial, contribuindo para o aumento do sofrimento no fim de vida. Contudo a 

maioria deste sofrimento é evitável se as populações tiverem acesso a estes cuidados. A WHO 

alerta que esses cuidados podem e devem ser dados numa primeira fase pelos profissionais ge-

neralistas e não necessariamente pelas equipas de Cuidados Paliativos. A maioria das pessoas 

com necessidades paliativas encontram-se na comunidade, sendo que muitas delas preferem 

ficar nas suas casas na fase final da vida. Contudo é imperativo que estes cuidados cheguem a 

estas pessoas, devendo estes serem integrados nos Cuidados de Saúde Primários. Os profissio-

nais dos Cuidados de Saúde Primários, com uma formação adequada em Cuidados Paliativos são 

uma resposta eficaz às necessidades paliativas das pessoas/famílias e ao sofrimento por que 

estes passam. Ao mesmo tempo ficam capacitados para a referenciação precoce para as equipas 

especializadas quando for necessária uma resposta diferenciada (World Health Assembly 

[WHA], 2014; WHO, 2018). 



 
 

31 
 

Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde

 

 

 

 A WHO criou um guia orientador para a integração dos Cuidados Paliativos nos Cuidados 

de Saúde Primários com o objetivo de auxiliar no planeamento, implementação e na gestão, de 

modo, a garantir a qualidade dos cuidados a todos os cidadãos, sobretudo aos grupos mais vul-

neráveis. O modelo de saúde pública da WHO apresenta quatro domínios para a integração e 

desenvolvimento dos Cuidados Paliativos. Para além da importância da formação dos profissio-

nais de saúde, este modelo incide sobre a importância da necessidade da criação de políticas 

apropriadas e/ou atualização das políticas existentes sobre os Cuidados Paliativos, nomeada-

mente a integração desses cuidados nos Planos Nacionais de Saúde, a identificação precoce de 

pessoas com necessidades de receber Cuidados Paliativos e o acesso a medicamentos essenciais 

para o alívio dos sintomas. Preconiza também a implementação destes cuidados em todos os 

níveis da sociedade, através da criação de planos estratégicos, a necessidade da pesquisa base-

ada na evidência, maior número de recursos humanos e de infraestruturas e a importância de 

garantir o treino adequado a todos os profissionais de saúde. Por último, a importância da dis-

ponibilidade adequada de fármacos (opióides) aos profissionais que cuidam desses utentes 

(WHO, 2018; EAPC, 2019b). 

 De acordo com Centeno et al. (2020), os responsáveis políticos devem disponibilizar forma-

ção adequada aos profissionais de saúde acerca dos Cuidados Paliativos, principalmente aqueles 

que cuidam de pessoas com doença crónica. Referem que estes Cuidados devem ser disponibi-

lizados em três níveis de cuidados: nos Cuidados de Saúde Primários (preferencialmente por 

profissionais de saúde que trabalham na comunidade e por profissionais das áreas da oncologia, 

cardiologia, entre outras), a nível secundário (englobando profissionais de saúde dos Cuidados 

de Saúde Primários contando com o apoio de consultoria das equipas de Cuidados Paliativos, 

nomeadamente em pessoas com problemas mais complexos) e a nível terciário (por especialis-

tas em Cuidados Paliativos em resposta às necessidades paliativas mais complexas das pessoas). 

A falta de formação nesta área tem contribuído para a existência de lacunas verificadas na 

identificação das pessoas e da avaliação das suas necessidades paliativas. Também contribui 

para a dificuldade em comunicar com as pessoas/famílias, por exemplo, na transmissão de más 

noticias ou na resposta às emoções no fim de vida ou ainda às questões sobre o sentido da vida. 

Por fim, a falta de formação também se traduz num insuficiente apoio e nos cuidados às famílias, 

nomeadamente, na desconstrução da conspiração do silêncio e no apoio no luto (Mota & Beça, 

2021). 
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2.6.1. Identificação das pessoas com necessidades paliativas  

 

Através do processo de capacitação dos profissionais de saúde em Cuidados Paliativos pre-

tende-se que estes estejam aptos para identificar e iniciar uma abordagem paliativa o mais cedo 

possível. A abordagem paliativa é definida como uma competência fundamental na resolução 

dos problemas e/ou necessidades, que as pessoas apresentam, resultantes de uma doença cró-

nica, avançada e progressiva. Todos os serviços de saúde devem ser capazes de identificar as 

pessoas com necessidades paliativas, prestar cuidados a essas necessidades através de uma cor-

reta abordagem paliativa e articular com as equipas especializadas, nos casos de maior comple-

xidade, seja através de consultadoria ou na prestação direta de cuidados (CNCP, 2016). 

A primeira etapa consiste na identificação das pessoas que podem começar a beneficiar 

dessa abordagem. Esta etapa é fundamental para a implementação de cuidados adequados às 

necessidades da população, assim como para o estabelecimento de objetivos terapêuticos com 

o propósito de promover a qualidade de vida (Capelas et al., 2017). 

De acordo com o recomendado pelo Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuida-

dos Paliativos, o III eixo prioritário – Educação e formação refere a importância do uso de ins-

trumentos de identificação precoce das pessoas com necessidades paliativas por parte dos pro-

fissionais que lidam com pessoas com doença crónica, avançada e progressiva. Para responder 

a este desafio e de acordo com a literatura mundial, existem alguns instrumentos que permitem 

identificar as pessoas com necessidades paliativas e prognóstico de vida limitado. Os seis instru-

mentos mais utilizados são: Prognostic Indicator Guidance at the Gold Standards Framework; 

Residential Care Homes Steps End of Life Care Tool Kit; The Caring Criteria; Supportive and Pal-

liative Care Indicator Tool, e o NECessidades PALiativas (NECPAL-CCOMS_ICO©). Todos estes 

instrumentos têm em comum fatores multidimensionais, baseando-se em critérios clínicos e es-

pecíficos relacionados com o diagnóstico (Capelas et al., 2017). 

 O instrumento NECPAL CCOMS-ICO© é o único traduzido para português e atualmente en-

contra-se em fase final do processo de validação para a população portuguesa. Este instrumento 

foi construído de modo a permitir identificar pessoas com doenças crónicas e avançadas. A mais 

valia é a atenção que é dada a todas as doenças crónicas e incapacitantes e não só às doenças 

oncológicas. Outra mais-valia deste instrumento é que é direcionado para os serviços generalis-

tas, como sejam os Cuidados de Saúde Primários, razão pela qual importa abordar esta 
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ferramenta como um auxílio a esses profissionais. Este instrumento foi desenvolvido pelo Insti-

tut Catalá d´Oncologia em parceria com a WHO, com o objetivo de facilitar aos profissionais de 

saúde a identificação precoce de pessoas com necessidades paliativas e com prognóstico de vida 

limitado. Através de uma atenção integral centrada na pessoa é possível uma identificação pre-

coce das necessidades do utente, possibilitando assim uma planificação das decisões antecipa-

das de vontade de acordo com os valores e preferências do utente. Progressivamente o foco da 

atenção paliativa vai aumentando com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida. 

A NECPAL avalia quatro categorias: A pergunta surpresa (avaliação subjetiva); A procura e ou 

necessidade de Cuidados Paliativos; Indicadores clínicos gerais de gravidade a progressão da 

doença nos últimos seis meses (sintomas persistentes, aspetos psicossociais, comorbilidades e 

uso dos recursos) e Indicadores específicos da doença (Gómez-Batiste et al., 2017). 

 O procedimento inicial implica que os profissionais de saúde realizem um levantamento de 

todas as pessoas com doença crónica complexa avançada e posteriormente iniciem a avaliação 

NECPAL. O primeiro passo da escala consiste na pergunta surpresa (PS), em que o profissional 

que melhor conhece o utente (médico e/ou enfermeiro) tem de responder se ficaria surpreen-

dido se o utente morresse nos próximos 12 meses. Se a resposta for positiva o utente não apre-

senta necessidades paliativas. Se a resposta for negativa é considerado PS+ e passa para a pró-

xima pergunta. Para ser considerado NECPAL+ é necessário responder além da PS+ a pelo menos 

um parâmetro positivo. O parâmetro que se segue é sobre a procura ou necessidade manifes-

tada pelo utente/família e/ou profissionais de saúde acerca dos Cuidados Paliativos. Os restan-

tes parâmetros incluem dados clínicos gerais (declínio nutricional, funcional e cognitivo) e dados 

clínicos específicos (dependência, comorbilidades, sintomas persistentes, uso dos recursos de 

saúde e indicadores específicos da progressão da doença). Quando o utente apresenta NECPAL+ 

significa que este apresenta necessidades paliativas cabendo aos profissionais iniciarem uma 

abordagem paliativa (elaboração de um plano terapêutico multidimensional) de modo a dar res-

posta às necessidades alteradas, sejam estas físicas, psicológicas, sociais ou espirituais (Gómez-

Batiste et al., 2017). 

 Um NECPAL+ não significa necessariamente ter de acionar as equipas especializadas em 

Cuidados Paliativos. Significa um alerta para a necessidade dos profissionais apresentarem uma 

resposta efetiva, o mais precoce possível, às necessidades paliativas das pessoas e não apenas 

no fim de vida. Quanto maior for a complexidade maior será o campo de atuação das equipas 

de Cuidados Paliativos (Gómez-Batiste et al., 2017).  
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3. MODELO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE NOLA PENDER 

 

O conceito de promoção da saúde surge pela primeira vez na carta de Otawa em 1986, 

sendo descrito como um processo de capacitação pelo qual os cidadãos intervêm ativamente 

com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. De modo a atingir um 

completo bem-estar biopsicossocial, as pessoas e grupos devem saber identificar as suas 

aspirações, satisfazer as suas necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente de 

modo a alcançar os seus objetivos (WHO, 1986). 

Com base neste conceito, Nola Pender desenvolveu o modelo teórico de Enfermagem de 

promoção da saúde. Segundo a autora, considera que a saúde é um estado dinâmico positivo e 

que a promoção da saúde visa aumentar o bem-estar da pessoa. O modelo analisa os 

componentes biopsicossociais, identificando os fatores que influenciam e motivam as pessoas 

na adoção de comportamentos promotores de saúde. Para o desenvolvimento deste modelo, 

Pender baseou-se na teoria da aprendizagem social e no modelo de avaliação de expetativas 

(Victor, Lopes & Ximenes, 2005). 

Segundo Pender, a promoção da saúde engloba a proteção e a educação para a saúde e a 

prevenção da doença. Os principais conceitos no modelo criado pela autora surgem a saúde, o 

ambiente, a pessoa e a enfermagem. A saúde é percecionada com o objetivo de atingir uma 

melhoria do nível de bem-estar pelas pessoas, pelos grupos e comunidades sendo que a 

avaliação deve ser realizada ao longo da vida. O ambiente é o resultado das relações da pessoa 

com os recursos de saúde, económicos e sociais. A pessoa é percecionada como competente e 

capaz no processo de tomada de decisão e de resolução dos problemas, contudo o foco está na 

capacidade da pessoa alterar os seus comportamentos de saúde. A Enfermagem é vista como 

uma estratégia (intervenções de Enfermagem) com ênfase para o autocuidado de modo a 

permitir a adoção de comportamentos promotores de saúde. Pender refere que a Enfermagem 

representa um lugar de destaque na saúde, uma vez que a sua filosofia é assente numa 

abordagem holística e que isso pode ser um elemento facilitador funcionando como uma ponte 

entre a promoção da saúde individual e a promoção de saúde dos grupos e comunidades. 

Compete assim aos enfermeiros assumirem um papel de liderança na promoção da saúde para 

todos (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2015). 
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O modelo de promoção da saúde de Pender é uma ferramenta para os profissionais de 

saúde perceberem quais os determinantes que afetam os comportamentos das pessoas 

permitindo assim, a capacitação destes com o objetivo de promover estilos de vida mais 

saudáveis. O modelo permite implementar e avaliar ações promotoras de saúde e avaliar os 

comportamentos geradores dessas ações através do estudo de três componentes importantes: 

As características e as experiências individuais, os sentimentos e conhecimentos sobre o 

comportamento que se quer alcançar e o comportamento de promoção da saúde desejável. 

As características e experiências individuais anteriores englobam o comportamento 

anterior, aquele que se pretende mudar e os fatores pessoais: biológicos como a idade, índice 

de massa corporal e agilidade; psicológicos como a autoestima e a motivação; e os socioculturais 

como a educação e o nível socioeconómico. O segundo componente refere-se aos sentimentos 

e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar e é composto por seis variáveis: 

A perceção que a pessoa tem dos benefícios da ação, nomeadamente através das 

representações mentais positivas que servem como reforço na adoção de um comportamento; 

Perceção das barreiras para a ação: engloba as perceções negativas sobre um comportamento, 

as dificuldades e os custos pessoais; Perceção da autoeficácia: julgamento das capacidades 

pessoais de organizar e executar um comportamento promotor de saúde; Sentimentos em 

relação ao comportamento: é uma resposta emocional direta ou nivelada em resposta ao 

pensamento que pode ser positivo ou negativo; Influências interpessoais: em que o 

comportamento pode ser influenciado por pessoas significativas tais como a família, pares, 

cônjuge, profissionais de saúde, assim como as normas, apoios e modelos sociais; Influências 

situacionais: em que o ambiente pode influenciar positiva ou negativamente determinados 

comportamentos de saúde. O terceiro componente refere-se ao resultado comportamental que 

engloba o compromisso com o plano de ação: é representado pelas ações que favorecem os 

indivíduos a manterem-se no comportamento promotor de saúde esperado, ou seja, as 

intervenções de enfermagem; As exigências imediatas e preferências: baixo controlo sobre os 

comportamentos que requerem mudanças imediatas, enquanto as preferências pessoais 

exercem um elevado controlo sobre as ações de mudança de comportamentos; Comportamento 

de promoção de saúde: consiste no resultado da implementação do modelo de promoção da 

saúde, nomeadamente em alcançar o bem-estar ideal e a realização pessoal (Victor et al., 2005; 

Pender et al., 2015). 
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Desta forma podemos concluir que o modelo de Pender incide sobretudo no processo de 

capacitação das pessoas fazendo com que estes adotem novos comportamentos no sentido de 

os preparar para os desafios futuros. Considerando que atualmente os profissionais de saúde 

enfrentam os desafios do envelhecimento populacional, onde uma das consequências reside no 

aumento do número de pessoas com doença crónica e avançada a necessitarem de Cuidados 

Paliativos, torna-se fundamental disponibilizar aos profissionais as ferramentas necessárias para 

que estes estejam melhor preparados para responder às necessidades das pessoas.  

Para que isso seja uma realidade, no caso específico das pessoas com necessidades 

paliativas, importa ultrapassar algumas barreiras. Como verificámos anteriormente, um dos 

principais motivos que impedem o acesso das pessoas aos Cuidados Paliativos deve-se ao 

desconhecimento e à falta de formação dos profissionais de saúde nesta área. Desta forma, 

através do modelo de Pender, pretendemos contribuir para uma mudança de comportamento 

dos profissionais de saúde face a esta problemática. Tal implicará que os profissionais de saúde 

passem por um processo de aquisição de novos conhecimentos (treino/formação em Cuidados 

Paliativos), façam uma necessária reflexão sobre os mesmos (aquisição de estratégias para lidar 

com a complexidade da pessoa/família com necessidades paliativas), possibilitando no futuro, 

uma melhor tomada de decisão (compromisso para a ação) no cuidar destas pessoas, através 

da identificação precoce das necessidades paliativas e na integração de uma abordagem 

paliativa na prática clínica diária. Só desta forma será possível ultrapassar essas barreiras e 

chegar àqueles que se encontram em sofrimento. Os profissionais ocupam um lugar de destaque 

na relação com os utentes, assim, é fundamental que estes tenham acesso à informação sobre 

a sua saúde e saibam quais os recursos que têm ao seu dispor bem como as estratégias a utilizar, 

para que tenham maiores oportunidades de alcançar os seus objetivos de saúde.    
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4. METODOLOGIA DE PLANEAMENTO EM SAÚDE 

 

4.1. Diagnóstico da Situação de Saúde  

 

 O diagnóstico de saúde é a primeira etapa do Planeamento em Saúde e é nesta fase que se 

identificam os problemas e determinam-se as necessidades da população. A concordância entre 

o diagnóstico e as necessidades da população irá determinar a pertinência do projeto. Para tal, 

o diagnóstico de saúde deverá ser rápido de modo a permitir uma atuação em tempo útil, sufi-

cientemente alargado, de modo a identificar os problemas, suficientemente aprofundado, de 

modo a que as soluções para esses problemas sejam pertinentes, sucinto e claro para que seja 

lido e entendido por todos (Imperatori & Giraldes, 1993; Tavares, 1992). 

 O diagnóstico da situação de saúde foi desenvolvido durante o estágio em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, no período entre 29 de março e 7 de maio de 2021. Este decor-

reu na área de jurisdição da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS). A região algarvia 

situa-se a sul do território português, apresenta uma área territorial de 4996.79 km2
 e uma po-

pulação de 438 864 habitantes tendo Faro como capital de distrito. A região encontra-se dividida 

por três zonas, uma mais ocidental, designada por Barlavento, na qual estão incluídos os seguin-

tes municípios: Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa e Silves. A região cen-

tral engloba os municípios de Albufeira, Loulé, Faro, São Brás de Alportel e Olhão. A região ori-

ental é designada por Sotavento, onde se inserem os restantes municípios: Tavira, Alcoutim, 

Castro Marim e Vila Real de Santo António.  

 

 

4.2. A Comunidade 

 

O concelho apresenta muitas limitações no acesso aos cuidados de saúde, a começar pela 

sua localização geográfica que apesar de não se encontrar geograficamente longe dos centros 

urbanos, no entanto, devido à fraca rede de transportes, essa distância acaba por ser um 
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problema sobretudo para as populações mais idosas. Por outro lado, importa realçar o facto de 

ainda se encontrarem pequenas povoações do concelho desprovidas de qualquer rede de trans-

portes dificultando assim o acesso das populações aos cuidados de saúde. A unidade funcional 

constitui-se como o único suporte em termos de saúde em todo o concelho. 

O envelhecimento populacional tem um forte impacto no concelho sendo evidente as situ-

ações de isolamento social, sobretudo nas zonas do interior. Para esses cidadãos, a falta de 

transportes, as dificuldades no acesso e o isolamento social funcionam como fatores promoto-

res de iniquidade no acesso aos serviços de saúde. O envelhecimento populacional nos últimos 

anos tem tido um crescimento gradual, sendo que em 2020 a população idosa já representa 

mais do dobro (2,4 vezes) da população jovem do concelho. O crescimento do envelhecimento 

populacional tem contribuído para o aumento do número de pessoas com patologias crónicas. 

Atualmente cerca de metade da população já vive com pelo menos uma doença crónica, no 

entanto, as projeções futuras indicam que esta situação tem tendência a agudizar-se (SIARS, 

2020). Esta comunidade é fortemente caracterizada pelo sentido de pertença ao meio envol-

vente. A maioria dos cidadãos preferem ficar nas suas casas até terem esgotados todos os re-

cursos disponíveis para a sua situação de saúde recorrendo aos serviços hospitalares em último 

caso. Esta situação torna-se mais evidente nas pessoas com doença avançada e incurável que 

preferem morrer em casa do que ir para o hospital e estarem privados da família na última fase 

da vida. 

Uma das preocupações que os profissionais de saúde expressaram foi a incapacidade de dar 

resposta à população com doenças crónicas, avançadas e incuráveis. Na maioria das situações, 

os profissionais sentem-se impotentes na abordagem à pessoa com necessidades paliativas, ma-

nifestando que “não lhes conseguem oferecer uma solução para a sua situação de saúde”. Esta 

falta de resposta faz com que os mesmos sejam encaminhados para os serviços hospitalares 

perdendo-se assim a ligação destes com os Cuidados de Saúde Primários. A agravar esta situação 

está o facto da maioria dos profissionais (sete num total de nove) não possuírem qualquer tipo 

de formação pré e pós-graduada em Cuidados Paliativos.  

Todos estes fatores são geradores de desigualdades e iniquidades no acesso aos cuidados 

de saúde, em especial dos grupos mais vulneráveis. Esta é precisamente uma das conclusões do 

relatório sobre a saúde para o concelho, realizado em 2019, o qual considerou como um eixo 
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estratégico prioritário de intervenção a necessidade de “reduzir” a distância espacial e temporal 

entre o concelho e os serviços pré e intra-hospitalares.  

Consideramos importante analisar e perceber o porquê da falta de resposta (abordagem 

paliativa) às pessoas com doença crónica e avançada, manifestada pelos profissionais de saúde. 

Nesse sentido, para uma melhor identificação dessas necessidades foram realizadas entrevistas 

junto dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros). 

 

 

4.3. Instrumento de Diagnóstico: Entrevista  

 

Para Fortin (2009), a entrevista é o instrumento mais indicado para conhecer as perceções 

do entrevistado. É através da comunicação verbal que se consegue estabelecer uma relação en-

tre o investigador e o entrevistado de modo a obter os dados relativos aquilo que se pretende 

investigar. De acordo com a autora, a entrevista semiestruturada possibilita ao investigador uma 

maior flexibilidade e liberdade na forma de conduzir a entrevista, bem como permite ao inves-

tigador obter mais informações acerca do tema.  

O instrumento de recolha de informação que melhor se ajustou ao objetivo pretendido foi 

a entrevista semiestruturada. Para a realização da entrevista foi elaborado um guião (apêndice 

1) com questões abertas e fechadas. Foi definido como objetivo da entrevista identificar as ne-

cessidades sentidas pelos profissionais na abordagem à pessoa com necessidades paliativas.  

Sentimos necessidade de obter a validação dos peritos na área em estudo. O mesmo foi 

validado pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, através da sua presidente, enfer-

meira Catarina Pazes, que considerou o trabalho pertinente e relevante no contexto onde se 

insere.  

Definiu-se como população-alvo todos os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros da 

Unidade Funcional.  
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Para o tratamento dos dados recorreu-se à análise de conteúdo. De acordo com Bardin 

(2019), a autora propõe que os dados em brutos passem por um processo de transformação 

denominado codificação. Posteriormente, esses dados são agregados em categorias e subcate-

gorias de modo a permitirem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo. 

Para uma correta leitura utilizou-se uma grelha de análise das categorias (apêndice 2).  

 Após a transcrição integral das entrevistas procedeu-se à técnica de análise de conteúdo 

proposto por Bardin (2019). A autora organiza a análise de conteúdo em três polos cronológicos: 

a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação (Bardin, 2019). Na fase de pré-análise realizou-se uma leitura flutuante das 

entrevistas e posteriormente a circunscrição do universo de análise. A fase seguinte, exploração 

do material, procedeu-se à codificação, nomeadamente ao recorte, à enumeração e à escolha 

das categorias e subcategorias. Para a escolha das subcategorias optou-se por uma lógica 

indutiva, uma vez que as subcategorias resultaram do discurso dos entrevistados. Para a escolha 

das categorias optou-se por uma lógica dedutiva, uma vez que elas resultaram dos blocos 

temáticos presentes no guião das entrevistas. Como auxiliador para o tratamento de dados 

utilizámos o programa informático, de análise qualitativa de dados, o ATLAS.ti9 (2021). 

 Para o diagnóstico de situação entrevistou-se sete profissionais de saúde, dos quais um 

apresenta formação avançada em Cuidados Paliativos (pós-graduação) e outro apresenta 

formação básica. A população entrevistada é do género feminino sendo a média de idades de 

44,7 anos. Relativamente aos anos de serviço, a média de idades corresponde a 21,1 anos. Em 

termos de anos no atual serviço a média corresponde a 9,8 anos. 

 

 

4.4. Análise das Entrevistas  

 

Para a análise dos dados utilizamos os respetivos símbolos: 

E - Entrevista. 

P- Parágrafo. 
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(…) - Excerto que não foi considerado relevante para a análise. 

… - Indicam uma pausa no discurso dos entrevistados. 

 

Da análise de conteúdo das entrevistas emergiram cinco categorias, nomeadamente a per-

cepção dos Cuidados Paliativos, a avaliação das necessidades paliativas, a formação, as barreiras 

no acesso aos Cuidados Paliativos e a promoção da acessibilidade aos Cuidados Paliativos. A 

estas categorias correspondem dez subcategorias representadas no quadro 1. 

 

Quadro nº 1. Síntese das categorias e subcategorias resultantes da análise 

Categorias 

 

Subcategorias 

Perceção dos Cuidados Paliativos 

 

Sofrimento 

Dignidade 

Qualidade de vida 

Avaliação das necessidades paliativas 

 

Instrumento de avaliação 

Contacto 

Formação 

 

Insegurança 

Necessidade de conhecimento 

Barreiras no acesso aos Cuidados Paliativos 

 

Mitos 

Desconhecimento dos recursos 

Promoção da acessibilidade aos Cuidados 

Paliativos 

Otimizar a articulação 

Fonte: Elaboração própria 
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4.4.1. Perceção dos Cuidados Paliativos 

 

A perceção dos Cuidados Paliativos é composta pelas subcategorias dignidade, sofrimento 

e qualidade de vida. Estas subcategorias emergem como resultado da percepção/visão que os 

entrevistados têm acerca dos Cuidados Paliativos. Estas três dimensões encontram-se intima-

mente ligadas à filosofia dos Cuidados Paliativos. O conceito central é a pessoa na sua multicul-

turalidade, na valorização do seu Eu, enquanto pessoa e não enquanto doente terminal. De 

acordo com Twycross (2003), o termo paliativo deriva do latim pallium, que significa manto ou 

proteção àquele que sofre. São cuidados que promovem uma abordagem holística contem-

plando as vertentes física, psicológica, social e espiritual, como o objetivo de que as pessoas com 

necessidades paliativas se possam adaptar à sua morte de um modo construtivo e de uma forma 

completa.  

 

➢ Sofrimento 

 

Os Cuidados Paliativos surgem muito ligados às questões do sofrimento, nomeadamente à 

dor, ao desespero e à desesperança, muito frequentes no fim de vida. Importa fazer referência 

ao conceito de dor total, introduzido por Cecily Saunders, fundadora dos Cuidados Paliativos 

modernos, que nos alerta para as questões do sofrimento intenso pelo qual a pessoa e os seus 

familiares passam no final de vida. O impacto que o sofrimento tem em cada um de nós é me-

dido à luz dos valores, das crenças, das vivências e dos recursos que cada um tem, podendo este 

ser diferente de pessoa para pessoa. É devido a esta multiplicidade de fatores que torna o sofri-

mento humano uma realidade complexa (Barbosa, 2016).  

Para os entrevistados o sofrimento é representado pelas unidades de registo: (quadro 2) 

 

Quadro nº 2. Síntese da subcategoria “Sofrimento” 

Subcategoria Unidades de registo 

 Sofrimento imenso 
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Sofrimento 

Não tem esperança de vida 

Desespero 

Dor total 

Desesperadas 

Fonte: Elaboração própria 

Esta preocupação pelo sofrimento do outro é bem expressa nos excertos das entrevistas, 

razão pela qual acreditamos, que este reconhecimento pelo sofrimento que o outro atravessa 

pode contribuir para a promoção de um cuidar mais humanizado. 

 

 

 

 

 

 

➢ Dignidade 

 

A dignidade é representada pelo respeito do outro, pela importância da valorização da pes-

soa e do seu bem-estar sendo visto como necessário para a pessoa ter um final de vida mais 

digno (quadro 3). De acordo com Chochinov (2002), a dignidade é definida como o estado de ser 

digno, honrado ou estimado. O conceito de dignidade é assente na relação que temos com o 

outro. Passa por reconhecer e valorizar o outro como pessoa, no respeito pela sua individuali-

dade. O autor aborda a importância de preservar a dignidade, através de uma abordagem holís-

tica da pessoa, cujo fim único passa pelo conforto e bem-estar da pessoa, pelo grau de satisfa-

ção, pelo autocontrolo e sentimento de pertença traduzindo-se desta forma na qualidade dos 

cuidados que o outro perceciona.  

 

“ (…) são pessoas que têm um sofrimento imenso e a abordagem normalmente não é 
adequada (…)” E2, P.56 

“ (…)  sobretudo quando a pessoa sabe que já não há, já não tem esperança de vida.” E3, 
P.117 

“ (…) as pessoas ficam com essa sensação de impotência e desespero de não conseguir 
controlar a situação (…)” E4, P.165 

“Pessoas com uma resistência enorme a tudo o que é controlo de dor, dor total, surreal 
(…) precisam de muito, muito acompanhamento diário (…)” E5, P.207 

“ (…) as pessoas recorrem já numa fase em que já estão mais desesperadas.” E6, P.240 
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Quadro nº 3. Síntese da subcategoria “Dignidade” 

Subcategoria Unidade de registo 

 

Dignidade 

Respeito 

Sentir-se uma pessoa 

Bem-estar 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria dignidade encontra paralelo nas unidades de registo, onde sobressai a preocu-

pação pelo outro, a importância da valorização da pessoa até ao fim da sua vida. Respeito e 

preocupação com aquele que sofre e que apesar de ter uma doença incurável e um período de 

vida mais limitado, continua a ser importante. 

 

 

 

 

 

➢ Qualidade de vida 

 

A qualidade de vida, tema central em Cuidados Paliativos está diretamente relacionada com 

o grau de controlo que a pessoa tem da sua própria vida, seja do controlo da dor ou de outros 

sintomas. Neste sentido, esta subcategoria é representada pela importância de cuidar o outro 

numa perspetiva holística (quadro 4). 

 

 

 

“ (…) respeito pelos direitos humanos…. dignidade, a dignidade da pessoa com aquilo que 
ela precisa (…)” E2, P.58 

“ (…) aquela pessoa para que ela continuasse a ser, a sentir-se uma pessoa, não só uma 
pessoa que está em fim de vida, mas que está cá e quer aproveitar alguma coisa da melhor 
forma (…)” E3, P.119 

“ (…) a saúde depende do bem-estar, da alegria, da felicidade, do equilíbrio, da paz (…)” 
E4, P. 149 
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Quadro nº 4. Síntese da subcategoria “Qualidade de vida” 

Subcategoria Unidade de registo 

 

Qualidade de vida 

Bem-estar holístico 

Conforto  

Alívio da dor 

Equilíbrio  

Alívio dos sintomas 

Estabilizar  

       Fonte: Elaboração própria 

 

Nos entrevistados evidencia-se a constante preocupação pela qualidade de vida do outro, 

esse equilíbrio entre o corpo (alívio da dor) e “a totalidade do ser” (bem-estar holístico).  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Avaliação das necessidades paliativas 

 

Após a análise do conceito da temática, torna-se importante analisar como é que essa visão 

encontra paralelo na prática diária dos profissionais. A importância de realizar uma abordagem 

“ (…) no seu todo, enquanto um bem-estar holístico.” E1, P.27 

“ (…) tem muito a ver com as medidas de conforto, controlo da dor (…)” E2, P.50 

“ (…) quando a pessoa chegar ao fim da vida, tenha tido um alívio da dor, conforto, a 
presença das pessoas que são significativas (…)” E3, P.91 

“ (…) para ter um mínimo de qualidade de vida, de equilíbrio em relação ao bem-estar, 
em relação à sua (…)” E4, P.137 

“ (…) principalmente para alívio dos sintomas (…)” E6, P.232 

“ (…) cuidados para a sua manutenção, ou seja, estabilizar dando qualidade de vida, o 
que nós conseguirmos pelo utente.” E7, P.269 
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paliativa o mais precoce possível passa em primeiro lugar por uma avaliação das necessidades 

paliativas da população. De acordo com Gómez-Batiste et al. (2017) as pessoas com enfermida-

des crónicas devem receber uma abordagem integral paliativa o mais precoce possível em todos 

os serviços de saúde, constituindo-se a identificação dessas pessoas o primeiro passo a efetuar. 

 

➢ Instrumentos de avaliação  

 

Neste sentido surge a subcategoria instrumentos de avaliação. Esta subcategoria analisa a 

forma como os entrevistados avaliam as necessidades paliativas das pessoas a quem prestam 

cuidados (quadro 5).  

 

Quadro nº 5. Síntese da subcategoria “Instrumentos de avaliação”  

Subcategoria Unidade de registo 

 

Instrumentos de avaliação  

Escala numérica  

Intuitiva  

Experiência e conhecimento  

Intuição  

Fonte: Elaboração própria 

 

Na sua prática diária os entrevistados fazem-se valer da sua experiência, intuição e senso 

comum para ajudar as pessoas. Verificou-se que não utilizam nenhum instrumento de avaliação 

de necessidades paliativas. Como instrumento de avaliação de sintomas só revelaram utilizar a 

escala numérica, para avaliação da dor. O desconhecimento sobre a existência de instrumentos 

que permitem avaliar a necessidade paliativa das pessoas foi comum a todos os entrevistados.  
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Segundo Gómez-Batiste et al. (2017), um dos problemas que dificultam a implementação 

de uma abordagem paliativa, sobretudo nos Cuidados de Saúde Primários é efetivamente a falta 

de instrumentos que possam ajudar os profissionais na deteção o mais cedo possível das neces-

sidades paliativas da população.  

 

➢ Contacto 

 

Esta subcategoria emergiu da necessidade manifestada pelos entrevistados de conhecerem 

melhor a população, da necessidade de ir ao encontro das pessoas para uma melhor avaliação 

das possíveis necessidades (quadro 6). 

 

 Quadro nº 6. Síntese da subcategoria “Contacto” 

Subcategoria Unidade de registo 

 

Contacto   

Utentes  

Identificar as pessoas  

Descobrir    

Proximidade  

Fonte: Elaboração própria 

“ (…) a única escala que eu tenho disponível no SClínico para aplicar é a escala de 
monitorização da dor, a escala numérica.” E1, P.19 

“Eu não sou daquelas pessoas que utiliza muitas escalas, instrumentos… sou muito mais 
intuitiva, muito mais da relação do que a pessoa necessita (…) é muito o contacto daquilo 
que eu vejo e do que as pessoas acabam por nos dizer.” E4, P.151 

“É totalmente por experiência e conhecimento dos doentes, neste momento não aplico 
por definição nenhuma escala propriamente (…)” E5, P.195 

“Talvez por intuição, o doente está num estadio que nós não conseguimos dar-lhe 
qualidade de vida.” E7, P.284 
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Esta foi uma necessidade que identificámos, a importância de termos os dados reais das 

pessoas com necessidades paliativas. Aliás, Portugal necessita de um levantamento estatístico 

destas necessidades reais da população e não somente estimativas, baseadas nas causas de 

morte. No concelho, o problema intensifica-se, uma vez que de acordo com os dados estatísti-

cos, temos o problema do envelhecimento populacional e do isolamento social. Logo, surge esta 

necessidade de irmos ao encontro das pessoas, independentemente de onde estas se encon-

trem. Só desta forma conseguiremos identificar tais necessidades. Visto que a unidade funcional 

dispõe de uma unidade móvel de saúde, consideramos que faz todo o sentido dar início a esse 

levantamento estatístico.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.  Formação  

 

 

A necessidade de formação por parte dos profissionais, numa área tão específica é de vital 

importância. O Programa Nacional para os Cuidados Paliativos reconhece a importância de ter-

mos profissionais de saúde com formação e treino diferenciados. Só desta forma será possível 

dar uma resposta à complexidade e à gestão de um sofrimento intenso pelo qual as pessoas com 

doença crónica, avançada e progressiva passam (DGS, 2005).    

“ (…) considero que a principal intervenção é começar a fazer o trabalho de casa, que é o 
trabalho de base. Que é saber quantos utentes temos em termos reais, que precisam desta 
intervenção (…)” E1, P.21 

“ (…) é ir muito para o terreno, passa por identificar as pessoas que estão muito isoladas, tentar 
perceber quais são os problemas de saúde…” E3, P.103 

“ (…) temos uma população envelhecida, isolada, sem acesso à saúde e que a única forma de 
os descobrir é termos uma carrinha e lá irmos.” E4, P.153 

“ (…) os cuidados de saúde de proximidade, acho que poderão ser os que mais identificam 
alguma necessidade paliativa que os dentes possam ter (…)” E5, P.187 
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A categoria formação englobe duas subcategorias, a necessidade de conhecimento e a in-

segurança.  

 

➢ Necessidade de conhecimento  

 

Nas entrevistas realizadas foi notória a necessidade revelada por mais conhecimento em 

Cuidados Paliativos. Apesar de conhecerem o conceito de Cuidados Paliativos, a maioria dos 

entrevistados revela ter dificuldades em identificar as necessidades paliativas e em referenciar 

para as equipas especializadas, quando necessário. A maioria dos entrevistados não possui qual-

quer formação nesta área e reconhecem que isso constitui uma dificuldade na resposta ao 

utente. De salientar que sem formação, nunca conseguirão identificar e se não identificam não 

irão dar uma resposta eficaz a essas necessidades (quadro 7).  

 

Quadro nº 7. Síntese da subcategoria “Necessidade de conhecimento” 

Subcategoria Unidade de registo 

 

 

 

Necessidade de conhecimento 

Conhecimentos   

Dar resposta  

Desconhecimento     

Necessidade  

Se as pessoas não tiverem conhecimento 

não vão identificar 

Estratégias  

Fonte: Elaboração própria 

 

O conhecimento desta área permitirá aos profissionais de saúde, seja de Cuidados de Saúde 

Primários, Pré-Hospitalares, Hospitalares e de Cuidados Continuados Integrados prestarem uma 

abordagem paliativa adequada às necessidades de cada utente. O aumento desse conhecimento 



 
 

50 
 

Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde

 

 

 

possibilitará aos profissionais, dependendo do grau de complexidade de cada utente, articular 

com as equipas especializadas, quer através de consultadoria quer na prestação direta dos cui-

dados por parte dessas equipas (CNCP, 2016).     

 

 

➢ Insegurança 

 

Esta subcategoria engloba a visão dos entrevistados sobre as dificuldades sentidas perante 

as pessoas com doença crónica e avançada. As dificuldades em responder a esses desafios en-

contram-se presentes nas unidades de registo, nomeadamente na impotência e na dificuldade 

que é estar sozinho e ter de dar uma resposta à pessoa doente e à família. Talvez estes medos 

ou a impotência sobre o que fazer ou dizer advenham da falta de competências e do treino 

específico em Cuidados Paliativos (quadro 8). 

 

Quadro nº 8. Síntese da subcategoria “Insegurança” 

Subcategoria Unidade de registo 

 Mais fácil 

“ (…) beneficiávamos dos conhecimentos de ter uma pessoa com formação avançada nessa área, 
nós e o utente.” E1, P.15 

“ (…) máximo de informação ou de formação nessa área para conseguir dar resposta (…)” E2, 
P.109 

“ (…) falta de formação das equipas, dos profissionais de saúde, não saber qual é o momento 
certo para referenciar, o desconhecimento que existe das tais de equipas (…)” E3, P.121 

“ (…) há uma grande necessidade de formação dos profissionais, para começar.” E4, P.145 

 “A formação é fundamental aqui, saber o que é que é cuidados paliativos, O que é que fazem os 
cuidados paliativos, O que é uma baixa complexidade, o que é que é uma alta, que equipas é que 
existem para fazer isso e depois toda a formação (…) se as pessoas não tiverem conhecimento 
não vão identificar (…)” E5, P.197 

“ (…) poderia dar uma grande ajuda, neste tipo de doentes. Sim, poderia ter umas estratégias 
para abordar aquela situação. Sim, a informação é importante, penso que daria uma resposta 
mais atempada.” E6, P.250 
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Insegurança 

Sozinha  

Não sabemos   

Impotente   

Fonte: Elaboração própria 

Para Barbosa (2013) os medos dos profissionais de saúde diante de um doente paliativo, 

manifestam-se pela dificuldade que este tem em exprimir emoções; no sentir-se impotente ou 

ignorante (por não saber todas as respostas); no medo de desencadear na pessoa reações como 

ansiedade, raiva ou tristeza; no medo de desencadear sentimentos semelhantes ao da pessoa 

doente (sofrimento por simpatia) e nos medos pessoais sobre a doença e a morte. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Barreiras no acesso aos cuidados paliativos 

  

A categoria barreiras no acesso aos Cuidados Paliativos é composta pelas subcategorias mi-

tos e desconhecimentos dos recursos. Atualmente ainda existem muitas barreiras no acesso a 

estes cuidados. De acordo com uma revisão sistemática da literatura sobre: Quais as barreiras 

para a referenciação de doentes adultos oncológicos e não oncológicos para serviços de Cuida-

dos Paliativos, concluiu que estas deviam-se ao desconhecimento e crenças dos profissionais, 

ao estigma associado aos Cuidados Paliativos, à falta de preparação dos próprios profissionais e 

ao sistema de saúde (Alves et. Al, 2019).   

“ (…) nenhum deles se encontrava em estado terminal de vida, então talvez tenha sido 
mais fácil para mim (…)” E1, P.33 

“A situação que mais me marcou, era eu estar sozinha e a família estar sozinha. Era 
estar eu sozinha com a família naquela situação (…)” E2, P.74 

“É horrível quando nós estamos a fazer um domicílio e vemos que a pessoa vive com dor 
e não sabemos como controlar isso (…)” E4, P.165 

“Sinto-me impotente em cuidar de um utente com necessidades paliativas.” E7,P.294 
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➢ Mitos 

 

Apesar do desenvolvimento dos Cuidados Paliativos em Portugal, ainda subsistem muitos 

mitos associados a esta temática, tanto por parte dos profissionais como da população. Ainda é 

muito evidente a associação entre Cuidados Paliativos e morte. A maioria dos entrevistados re-

lacionou os Cuidados Paliativos à dor e manifestou dificuldades em dissociá-lo da morte (quadro 

9). 

 

Quadro nº 9. Síntese da subcategoria “Mitos”  

Subcategoria Unidade de registo 

 

 

Mitos   

Morte   

Não há mais nada a fazer  

Nascemos para sofrer   

Morrer   

Associados à morte 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os entrevistados revelaram dificuldades em modificar certas crenças por parte da popula-

ção, nomeadamente a separação entre Cuidados Paliativos e morte ou contradizer a já celebre 

frase que não é possível fazer mais. Ao contemplarmos o ser humano nas suas multidimensões, 

percebemos o quão importante é, iniciar uma abordagem paliativa o mais cedo possível. O ser 

humano só se torna completo se a sua vida encontrar um sentido para a sua existência. Só 

quando todas as suas necessidades sejam elas fisiológicas; de segurança; de amor/pertença; de 

estima e de autorrealização se encontrarem satisfeitas será possível à pessoa encontrar um sig-

nificado e um sentido para a sua vida (Zalenski & Raspa, 2006). 
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➢ Desconhecimento sobre os recursos 

 

 

Esta subcategoria representa as dificuldades em fazer chegar os Cuidados Paliativos a quem 

necessita. Verificamos que apesar da região apresentar várias equipas de Cuidados Paliativos, 

quer na comunidade quer a nível hospitalar, a maioria dos entrevistados desconhecia a sua exis-

tência e como chegar até elas (quadro 10). 

 

Quadro nº 10. Síntese da subcategoria “Desconhecimento sobre os recursos” 

Subcategoria Unidade de registo 

 

 

Desconhecimento sobre os recursos 

  

Não existe uma equipa    

O saber é por ouvir falar 

Não saber qual o momento certo 

Nem sei para quem referenciar  

Não sabe os recursos que têm  

Quando é que se deve referenciar 

Fonte: Elaboração própria 

 

“ (…) por haver ainda uma associação quase que linear com a morte (…)” E1, P.37 

“ (…) as pessoas acham que é uma fatalidade e que não há mais nada a fazer.” E2, P.64 

“Eu associo logo muito os paliativos à dor (…) ainda vivemos muito aquela ideia: nascemos para 

sofrer. Não estou a criticar ninguém, mas eu vejo muitos médicos a dizerem, tem dores, tem que 

aguentar, isto é muito cultural (…)” E4, P.145 

“Falar em cuidados paliativos as pessoas pensam logo que já estão a morrer…” E5, P.213 

“ (…) pensa-se sempre que os cuidados paliativos estão associados à morte (…)” E6, P.254 
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 Esse desconhecimento é representado pelas unidades de registo, nomeadamente, o não 

saber da existência dessas equipas passando pela dificuldade em conhecer os procedimentos de 

referenciação para as mesmas. Este desconhecimento foi justificado com a ausência de comu-

nicação por parte das entidades oficiais. Este representa um grave prejuízo para as populações 

que poderiam beneficiar e por uma ou outra razão não conseguem ter acesso a esses serviços. 

 

 

4.4.5. Promoção da acessibilidade aos cuidados paliativos 

 

Como forma de promover uma melhoria da acessibilidade destes cuidados à população, 

tentámos perceber qual era a visão dos entrevistados sobre a possibilidade de promover uma 

articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e as equipas de Cuidados Paliativos.   

 

➢ Otimizar a articulação entre as equipas 

 

Para a subcategoria, otimizar a articulação entre as equipas foram definidas as seguintes 

unidades de registo, representadas no quadro 11. 

 

“ (…) não existe uma equipa de cuidados paliativos, por assim dizer, que dê resposta a situações 
paliativas, sem ser do foro oncológico…” E1, P.9 

“O saber é por ouvir falar, não ouvi nenhuma comunicação em relação a isso (…)” E2, P.52 

“ (…) não saber qual o momento certo para referenciar, o desconhecimento que existe das tais 
equipas especializadas (…)” E3, P.121 

“Neste momento, eu nem sei para quem referenciar, depois à aquela ideia de referenciar para 
os cuidados paliativos é para irem para algum lado…” E4, P.167 

“ (…) a maior parte das pessoas que trabalha aqui, não sabe os recursos que têm. E eu também 
sei porque fui estagiar lá, essa é que é a realidade (…)” E5, P.191 

“A divulgação da equipa ou mesmo a própria vir cá e falar, quando é que se deve referenciar 
ou outro tipo de apoio que se pudesse dar.” E6, P.230 
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Quadro nº 11. Síntese da subcategoria “Otimizar a articulação”  

Subcategoria Unidade de registo 

 

 

Otimizar a articulação 

Trabalhar em rede  

Comunicação  

Reunir  

Partilha  

Consultadoria  

Reuniões  

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para os entrevistados é importante reunir com as equipas, conhecê-las, partilhar experiên-

cias, acima de tudo saber quais os canais de comunicação para determinada situação. Saber 

quais os procedimentos a efetuar na articulação entre os dois serviços, de modo, a conseguir 

obter uma resposta mais célere para as necessidades paliativas de cada utente. 

 

De acordo com Innis et al. (2017) a formação diferenciada e o contato dos profissionais de 

Cuidados de Saúde Primários com os Cuidados Paliativos pode ser um elemento facilitador na 

identificação e encaminhamento das pessoas para os Cuidados Paliativos. O estudo sugere a 

importância e a necessidade de promover a comunicação entre ambas as equipas. 

“ (…) podermos trabalhar em rede, para podermos partilhar experiências, tirar dúvidas, otimizar 
conhecimentos (…)” E1, P.41 

“ (…) comunicação, abrir um canal de comunicação, seja com um elemento de referência, seja uma 
forma de encaminhamento e comunicação com a equipa dos paliativos.” E2, P.66 

“ (…) penso que seria importante reunir connosco em espaço físico(…)” E3,P.117 

“ (…) poderá haver um aplicativo, uma partilha de…mas eu acho que é fundamental o contacto 
presencial.” E4, P.165 

“Tendo uma partilha já vão pelo menos aceder a isso, depois com o tempo e com uma 
consultadoria, a pessoa também vai aprendendo e vai integrando os conceitos.” E5, P.215 

“ (…) ter essas reuniões com outras equipas, acabamos por adquirir estratégias…”  E6, P.256 
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4.5. Considerações éticas 

 

Para a realização do projeto foram salvaguardadas todas as questões éticas de modo a ga-

rantir e a respeitar o direito dos participantes na investigação, nomeadamente: a não ser preju-

dicado (prejuízo potencial e riscos desnecessários) pela sua participação; o direito à informação 

completa sobre a natureza, o fim, a duração e quais os métodos utilizados na investigação; o 

direito de autodeterminação; o direito à intimidade; o direito à confidencialidade e ao anoni-

mato. 

No que respeita às entrevistas realizadas na fase de diagnóstico, foi explicado aos 

participantes o projeto e os objetivos que se pretendem alcançar. De modo a obter a autorização 

dos participantes, foi elaborado o consentimento informado (apêndice 3). Os dados foram 

recolhidos através de audiogravação e posteriormente transcritos e validados. Os dados ficarão 

na posse do investigador, que os utilizará única e exclusivamente no âmbito desta investigação. 

O investigador compromete-se a guardar sigilosamente e em local próprio os dados recolhidos. 

Os mesmos serão destruídos ao fim de dois anos após a discussão do relatório de estágio do 

mestrado. Para o presente relatório foi tido em conta a proteção de dados de todos os 

participantes envolvidos. 

Foi solicitado parecer à diretora executiva do ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde) e 

ao Vogal de Enfermagem do Conselho Clínico e da Saúde, com resposta positiva (anexo 1). O 

projeto teve também parecer positivo da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Algarve (anexo 

2). 
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5. DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

 

A definição de prioridades é a segunda etapa do Planeamento em Saúde e consiste num 

processo de tomada de decisão através da hierarquização dos problemas identificados. Uma das 

formas de hierarquizar esses problemas é através da utilização de critérios. Os critérios utiliza-

dos foram: a magnitude, a transcendência e a vulnerabilidade (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Após reunião com os profissionais, foi apresentado o resultado das entrevistas e delineadas 

as estratégias para identificar as prioridades. Como resultado dessa reunião, todos foram unâ-

nimes na necessidade de formação em Cuidados Paliativos.  

De forma a determinar e ordenar as prioridades apoiamo-nos nos três critérios definidos 

por Imperatori e Giraldes (1993):  

O critério de magnitude caracteriza o problema pela sua dimensão e é medido de acordo 

com o volume total da população atingida. Todos os anos as estimativas de pessoas com neces-

sidades de receber Cuidados Paliativos continuam a aumentar. Segundo as estimativas para 

2018, de acordo com o estudo de Capelas et al. (2019), o número de pessoas que necessitavam 

destes cuidados já era superior a 110 000 (102 452 adultos e 7828 crianças), sem contabilizar as 

famílias que também necessitam desses cuidados.  

A transcendência é definida como a ponderação entre grupos etários ou grupos sociais de 

modo a valorizar as mortes por determinada causa. Considera-se as necessidades paliativas 

como uma área importante de atuação, uma vez que, a não identificação dessas necessidades e 

a consequente falta de resposta para solucionar esses problemas levará a maiores níveis de so-

frimento para a pessoa/família, com impacto na qualidade de vida e maiores custos para o sis-

tema de saúde.  

A vulnerabilidade é a possibilidade de intervenção para prevenir ou dar uma resposta a uma 

determinada causa. A intervenção passará pela capacitação dos profissionais de saúde de modo 

a promover uma resposta eficaz na prevenção do sofrimento e promoção da qualidade de vida 

à pessoa com necessidades paliativas.  
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De forma a priorizar os problemas identificados realizámos a técnica de comparação por 

pares (apêndice 4). Esta técnica consiste na comparação entre dois problemas de cada vez, 

sendo cada um comparado com todos os outros. Por cada par seleciona-se o problema mais 

relevante. O valor final consiste na contagem do número de vezes que o problema foi selecio-

nado como relevante, dando origem a uma ordenação final expressa em percentagem (Tavares, 

1992).  

Após a reunião com os profissionais priorizou-se as seguintes necessidades:  

1. Identificação das necessidades paliativas; 

2. Gestão de sintomas;  

3. Habilidades de comunicação; 

4. Referenciação para Cuidados Paliativos; 

5. Articulação com as equipas de Cuidados Paliativos.  

 

Desta forma para responder às necessidades identificadas desenvolvemos o projeto 

PALLIARE+ que teve como base, as orientações internacionais da WHO e da EAPC, em 

consonância com as orientações nacionais da CNCP, onde no seu plano estratégico consideram 

como eixo prioritário de intervenção, a necessidade de formação básica (nível A) de todos os 

profissionais de saúde independentemente de onde estejam inseridos. Este projeto pretendeu 

desenvolver competências e conhecimentos na área dos Cuidados Paliativos aos profissionais 

dos Cuidados de Saúde Primários, de modo a que estes consigam dar uma resposta efetiva às 

pessoas com necessidades paliativas. Para tal, desenvolvemos uma formação que englobou um 

curso básico de Cuidados Paliativos, de acordo com as recomendações da EAPC (CNCP, 2016). 
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6. OBJETIVOS  

 

A terceira etapa da metodologia do Planeamento em Saúde é a fixação dos objetivos. Esta 

etapa é por isso essencial uma vez que com o estabelecimento dos objetivos estamos a anunciar 

os resultados desejados na abordagem aos problemas identificados, de uma forma tecnica-

mente exequível, com o propósito de alterar a evolução ou tendência natural do mesmo (Impe-

ratori & Giraldes, 1993). 

De acordo com Tavares (1992) para uma correta formulação dos objetivos, deverá ter em 

consideração quatros aspetos essenciais: ser pertinente, preciso, realizável e mensurável.   

Para que o objetivo geral seja atingido é necessário definir objetivos específicos e metas de 

modo a permitir desenvolver indicadores operacionais e de impacto que permitam perceber os 

resultados obtidos (Tavares, 1992). 

O projeto PALLIARE+ tem como finalidade promover uma abordagem paliativa o mais pre-

coce possível, a todos as pessoas com doença crónica, avançada e progressiva. Para que seja 

concretizável é necessário a capacitação dos profissionais de saúde através da aquisição de no-

vos conhecimentos de modo a modificar atitudes e competências tal como é defendido pelo 

modelo de promoção da saúde de Nola Pender. Assim definiu-se os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral (Impacto) 

➢ Contribuir para o acesso precoce das pessoas aos Cuidados Paliativos através da capa-

citação dos profissionais de saúde para a identificação de necessidades paliativas dos 

doentes crónicos. 

 

Objetivos específicos (Operacionais) 

✓ Melhorar os conhecimentos sobre os Cuidados Paliativos, dos profissionais de saúde; 
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✓ Dotar os profissionais de saúde de conhecimentos e competências sobre como aplicar 

o instrumento de avaliações de necessidades paliativas NECPAL; 

✓ Criar uma norma de procedimento para avaliação das necessidades paliativas das pes-

soas com doença crónica, avançada e progressiva; 

✓ Iniciar o processo de identificação das necessidades paliativas às pessoas com doença 

crónica, avançada e progressiva; 

✓ Melhorar a literacia em saúde da população sobre os Cuidados Paliativos. 

 

 

Para os objetivos específicos foram definidas as seguintes metas (quadro 12): 

 

Quadro nº 12. Objetivos específicos e metas do projeto PALLIARE+ 

Objetivos específicos Metas 

 

 

Melhorar os conhecimentos 

sobre os Cuidados Paliativos, 

dos profissionais de saúde 

Que pelo menos 70% dos profissionais de saúde participem 

no curso básico de Cuidados Paliativos até julho de 2021. 

Que pelo menos 80 % dos profissionais de saúde respondam 

corretamente ao questionário de avaliação no final do curso 

básico de Cuidados Paliativos, até julho de 2021. 

Que pelo menos 70% dos profissionais de saúde respondam 

corretamente sobre o controlo de sintomas até julho de 

2021. 

Que pelo menos 90% dos profissionais de saúde avaliem po-

sitivamente o curso básico até julho de 2021. 

Que até julho de 2021 se realizem 100% dos módulos plane-

ados para o curso básico. 

Dotar os profissionais de sa-

úde de conhecimentos e 

competências sobre como 

Que pelo menos 70% dos profissionais de saúde consigam 

identificar as necessidades paliativas através da utilização da 

ferramenta NECPAL, até julho de 2021. 
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aplicar o instrumento de ava-

liações de necessidades pali-

ativas NECPAL 

Que pelo menos 70% dos profissionais de saúde saibam des-

crever como efetuar a referenciação para as equipas de Cui-

dados Paliativos, até julho de 2021. 

Criar uma Norma de procedi-

mento para avaliação das ne-

cessidades paliativas das pes-

soas com doença crónica, 

avançada e progressiva 

Criação da norma de procedimento até agosto de 2021.   

Iniciar o processo de identifi-

cação das necessidades palia-

tivas às pessoas com doença 

crónica, avançada e progres-

siva 

Que até agosto de 2021 se inicie o mapeamento do concelho 

na identificação das pessoas com necessidades paliativas. 

Melhorar a literacia em sa-

úde da população sobre os 

Cuidados Paliativos 

Que até agosto de 2021 seja inaugurada a exposição fotográ-

fica “Olhares sobre os Cuidados Paliativos”. 

Fonte: Elaboração própria 
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7. SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

A seleção de estratégias é considerada uma das etapas fundamentais no Planeamento em 

Saúde, consiste em “… conceber qual o processo mais adequado para reduzir os problemas de 

saúde prioritários.” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.87).  

O referencial teórico que serviu de apoio à seleção de estratégias foi o Modelo de Promoção 

da Saúde de Nola Pender. Este modelo permite implementar ações de promoção de saúde ava-

liando o comportamento que leva a essa mudança, através do estudo das características e ex-

periências individuais, dos sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se pre-

tende atingir e do comportamento promotor de saúde desejável. Os profissionais de saúde e o 

meio envolvente podem influenciar a adoção de comportamentos promotores de saúde, onde 

a formação surge como uma estratégia preferencial para alcançar esses comportamentos (Vic-

tor et al., 2005).  

De acordo com o modelo teórico os profissionais reconheceram as suas limitações ao nível 

do conhecimento sobre a abordagem paliativa. Foi nosso objetivo que a vinda das equipas de 

paliativos à unidade funcional, para a realização do curso básico de cuidados paliativos, funcio-

nasse como fator influenciador para a mudança de comportamentos. Pretendemos que no fu-

turo estes profissionais utilizem estes conhecimentos na prática clínica diária. 

Para além deste modelo, seguimos as orientações do Programa Nacional para os Cuidados 

Paliativos, que refere a importância da formação diferenciada nesta área a todos os profissionais 

de saúde de forma a garantir a qualidade dos cuidados prestados às pessoas (DGS, 2005). Segui-

mos, igualmente as recomendações do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados 

Paliativos da CNCP, que considera a formação e o processo de capacitação dos profissionais de 

saúde como um eixo prioritário de atuação. Salientam também a importância de promoção e 

utilização dos instrumentos de identificação precoce de necessidades paliativas, como é o caso 

do instrumento NECPAL (CNCP, 2018). 
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Tendo por base estas orientações definiu-se como estratégia principal, a formação, através 

da realização de um curso básico de Cuidados Paliativos com a duração de 21h tendo como 

destinatários todos os enfermeiros e médicos da unidade funcional (apêndice 5). 

De modo a atingir os objetivos a que nos propusemos, definimos como estratégias:  

 

✓ Envolvimento e motivação para a participação dos profissionais de saúde da uni-

dade funcional, na avaliação das necessidades paliativas das pessoas com doença 

crónica, avançada e progressiva. De acordo com Jesus, Roque, & Amaral (2015) 

quando existe um envolvimento, uma participação ativa e um reconhecimento dos 

profissionais de saúde, estes apresentam elevados níveis de satisfação com conse-

quências na melhoria da qualidade dos cuidados prestados.  

✓ Desenvolvimento de parcerias com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, em-

presa farmacêutica, Andreia Arrais Design & Ilustração e FRHM- Publicidade, Foto-

grafia e Design. A todos eles foi apresentado o desenho do projeto, o qual veio a 

revelar-se um elemento facilitador para a obtenção das parcerias (apêndice 6). To-

dos estes parceiros foram importantes e revelaram-se essenciais para a implemen-

tação e divulgação do projeto PALLIARE+. 

✓ Envolvimento das equipas de Cuidados Paliativos, nomeadamente da EIHSCP, 

UCP, Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) e da ECSCP, como parceiros formadores 

do curso básico (anexo 3).  

✓ Uniformização de procedimentos, através da criação da norma de procedimento 

“Necessidades paliativas” (apêndice 7). Pretende-se que exista uma estandardiza-

ção de práticas e conhecimento a aplicar nas consultas de saúde do adulto, nas 

visitas domiciliárias da UCC, da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) e na Unidade Móvel de Saúde na identificação das necessidades paliativas 

a todas as pessoas com doença crónica, avançada e progressiva.  

✓ A Divulgação do projeto pela comunidade foi conseguida através da realização da 

exposição fotográfica “Olhares sobre os Cuidados Paliativos” com o apoio do mu-

nicípio e das juntas de freguesia. A parceria estabelecida com a UCP foi essencial 

para a realização das sessões fotográficas na Unidade.  
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8. PREPARAÇÃO OPERACIONAL E IMPLEMENTAÇÃO 

 

De acordo com Imperatori e Giraldes (1993) a preparação operacional consiste em desen-

volver um conjunto de atividades de acordo com as estratégias previamente estabelecidas. 

Nesta etapa são especificadas detalhadamente as atividades a desenvolver, o responsável pela 

sua execução assim como os recursos necessários. 

De acordo com os parâmetros sugeridos por Tavares (1992), nesta etapa encontram-se es-

pecificadas as atividades do projeto, quem executa, quando, onde e como, os objetivos que se 

pretende atingir e a respetiva avaliação (quadro 13).  

 

Quadro nº 13. Plano de atividades 

Estratégias  Atividades Quem/Quando Onde Como Objetivo Avaliação 

Envolvimento 

e capacitação 

dos profissio-

nais de saúde 

da unidade 

funcional 

Apresentar o 

projeto PALLI-

ARE+ 

Mestrando, en-

fermeiros e médi-

cos da Unidade 

funcional, 

maio de 2021 

Sala de re-

uniões da 

UCC 

Presencial; 

Método exposi-

tivo 

Capacitar os pro-

fissionais para a 

abordagem pali-

ativa e identifi-

cação das pes-

soas com neces-

sidade paliativas 

Taxa de adesão 

ao curso básico 

de Cuidados 

Paliativos 

Estabeleci-

mento de par-

cerias com as 

equipas de pa-

liativos 

Reunir com a 

enfermeira 

chefe da UCP; 

Reunir com a 

médica e en-

fermeira coor-

denadora da 

ECSCP; 

Reunir com a 

psicóloga da 

EAPS 

Mestrando 

(maio 2021) 

Sala de re-

uniões da 

Unidade 

de Cuida-

dos Paliati-

vos e da 

ECSCP 

Presencial/tele-

fone 

Realizar o curso 

básico em Cuida-

dos Paliativos 

Realização do 

curso básico 

em Cuidados 

Paliativos 

Envolvimento 

das equipas 

de Cuidados 

Paliativos da 

Organizar os 

módulos e os 

formadores do 

curso básico 

Mestrando e pro-

fissionais das 

equipas de cuida-

dos paliativos 

Sala de re-

uniões da 

Unidade 

funcional 

Presencial Capacitar os pro-

fissionais para a 

abordagem pali-

ativa e 

Taxa dos mó-

dulos, que 

constituem o 

curso 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Para a preparação do projeto foram necessárias várias reuniões e telefonemas, numa fase 

inicial com as equipas de paliativos, no sentido de organizar e estruturar o curso básico. Foi 

nosso objetivo estruturar o curso de acordo com as recomendações da APCP, nesse sentido o 

curso contemplou 21 horas de formação, constituído por seis módulos (apêndice 8). A constru-

ção dos módulos teve como enfoque a abordagem paliativa como resposta às necessidades pa-

liativas que as pessoas possam apresentar. Desta forma os módulos englobaram o controlo de 

região do Bar-

lavento Algar-

vio 

 

em Cuidados 

Paliativos. 

(médicos, enfer-

meiros e psicó-

loga), junho de 

2021 

identificação das 

pessoas com ne-

cessidade palia-

tivas 

Estabeleci-

mento de par-

cerias com o 

município e 

juntas de fre-

guesia 

Reunir com a 

vice-presi-

dente e presi-

dentes das 

juntas de fre-

guesia do con-

celho para 

apresentação 

do projeto e 

angariação de 

apoios para a 

realização da 

exposição fo-

tográfica 

“Olhares so-

bre os cuida-

dos paliativos” 

Mestrando (maio 

de 2021) 

Sala de re-

uniões do 

município 

e juntas de 

freguesia 

Presencial Divulgar o pro-

jeto 

PALLIARE+ 

 

Realização da 

Exposição foto-

gráfica “Olha-

res sobre os 

Cuidados Palia-

tivos” pelo 

concelho 

Uniformiza-

ção de proce-

dimentos 

 

Criar norma 

de procedi-

mento “Ne-

cessidades pa-

liativas”. 

Mestrando 

(maio/agosto de 

2021) 

Unidade 

funcional 

Presencial Uniformizar os 

registos sobre a 

avaliação das ne-

cessidades palia-

tivas 

Aprovação e 

implementa-

ção da norma 

Divulgação do 

Projeto PALLI-

ARE+ 

Elaborar carta-

zes e panfle-

tos; 

Gabinete ima-

gem da ARS, 

da unidade 

hospitalar e 

do Município. 

Mestrando; 

ARS Algarve; Uni-

dade Hospitalar; 

Município; FRHM 

Publicidade foto-

grafia e Design, 

agosto de 2021. 

Concelho  Presencial Divulgar e au-

mentar o conhe-

cimento dos ci-

dadãos sobre os 

Cuidados Paliati-

vos 

Realização da 

exposição foto-

gráfica “Olha-

res sobre os 

Cuidados Palia-

tivos” 
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sintomas mais frequentes nas pessoas com necessidades paliativas, a comunicação através da 

simulação de casos reais, o trabalho em equipa, a ética e a espiritualidade sempre com a preo-

cupação de dar conselhos práticos que possam ser replicados pelos profissionais na sua prática 

diária.  

 Para além da aquisição de novos conhecimentos em Cuidados Paliativos, foi nossa intenção 

derrubar algumas barreiras que ainda existem junto dos profissionais de saúde e que dificultam 

o acesso das pessoas a estes cuidados. Assim o curso permitiu uma maior proximidade com as 

equipas de paliativos, facilitou a interação e possibilitou conhecer quais as dificuldades que am-

bas as equipas sentiam e encontrar uma resposta, em conjunto, para essas dificuldades. Por 

outro lado, estabeleceram-se as pontes necessárias para que num futuro imediato a Equipa de 

Cuidados de Saúde Primários consiga dar uma resposta mais célere às pessoas com necessidades 

paliativas.  

 Foi nosso objetivo divulgar junto da população o nosso projeto, deste modo, foram realiza-

das várias reuniões com a autarquia, juntas de freguesia e unidade hospitalar (jurista e conselho 

administrativo) no sentido de obter as autorizações necessárias para a realização da exposição 

fotográfica. A autarquia e respetivas juntas de freguesia reconheceram a importância do projeto 

e da exposição fotográfica e proporcionaram-nos todos os meios disponíveis para a sua concre-

tização. Desta forma e após autorização do município (anexo 4), a exposição iniciou-se a 2 de 

agosto e percorreu todo o concelho até ao dia 9 de outubro (Semana Internacional dos Cuidados 

Paliativos). 

 A unidade hospitalar, através da sua jurista criou o modelo de consentimento informado, 

necessário para que os utentes e os profissionais permitissem a recolha das fotografias e a sua 

utilização para a exposição (anexo 5). Formalizou-se ainda o pedido ao Conselho de Administra-

ção para a realização da exposição fotográfica, que recebeu parecer positivo. A unidade hospi-

talar por considerar o evento pertinente e relevante decidiu que a exposição fotográfica seria 

apresentada nas unidades de Faro e Portimão na semana de 1 a 9 de outubro de 2021 (anexo 

6).  

 Pretendemos com esta exposição aumentar a literacia em saúde, desmistificar os mitos as-

sociados aos Cuidados Paliativos, uma maior consciencialização para a realidade destes cuidados 

e uma necessária reflexão para o direito que os cidadãos têm de receber estes cuidados em 
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tempo útil, caso necessitem. Através das fotografias foi possível retratar o dia-a-dia de uma uni-

dade de Cuidados Paliativos, permitindo assim uma maior proximidade dos cidadãos com estes 

serviços. As imagens captadas tentaram sensibilizar os cidadãos para a importância da humani-

zação dos cuidados no fim de vida, assim como, mostrar que é possível as pessoas viverem o 

tempo que lhes resta tão ativamente quanto possível, como diria Cicely Saunders.  

 

 

8.1. Previsão de Recursos  

 

Para o sucesso de um projeto é preciso determinar os custos necessários para a sua execu-

ção, sendo este considerado um fator importante para a viabilização do projeto. Assim é neces-

sário a identificação e o cálculo dos recursos humanos, materiais e financeiros de modo a atingir 

as metas fixadas (Tavares, 1992).  

Para a concretização deste projeto foi realizada uma previsão dos seguintes recursos (tabela 

1): 

 

Tabela nº 1. Previsão de recursos e custos do projeto 

Recursos Descrição 

 

Valores Parceiros 

Recursos humanos Enfermeiros 

Médicos 

Psicóloga  

1396€ Unidade funcional; 

Equipas de Cuidados 

Paliativos 

Despesas de trans-

porte 

Deslocação dos profissionais de sa-

úde 

44€ Próprios 

Material de apoio 

 

Computador 

Projetor 

Impressora 

Gravador 

Sala de exposições  

300€ 

300€ 

30€ 

100€ 

500€ 

Unidade funcional 

Unidade funcional  

Unidade funcional 

Mestrando 

Câmara municipal e 

juntas de freguesia 



 
 

68 
 

Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde

 

 

 

Overhead Eletricidade, Telefone, Internet 100€ Unidade funcional 

Material de consumo 

 

1 tonner de impressora 

Fotocópias  

Fotografias  

Panfletos  

Posters  

Logotipo  

30€ 

30€ 

300€ 

50€ 

65€ 

150€ 

Unidade funcional 

Unidade funcional 

Câmara municipal 

FRHM publicidade, fo-

tografia e design 

Andreia Arrais design 

Custo total 

 

3395€  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

8.2. Execução  

 

Para além das atividades acima descritas e após a realização do curso básico sentimos a 

necessidade de ir para o terreno com os vários profissionais (UCC e UCSP) de modo a exemplifi-

car na prática, a teoria adquirida. Iniciámos o processo de identificação das pessoas com neces-

sidades paliativas através do levantamento das listagens da população por freguesia. Estabele-

cemos como critério começar por uma freguesia e só quando esta estivesse finalizada passaría-

mos para outra freguesia e assim sucessivamente até termos as necessidades paliativas identi-

ficadas de todo o concelho.  

As listagens foram analisadas pessoa a pessoa de acordo com os diagnósticos clínicos e ela-

borado um quadro com a identificação das pessoas a realizar visita. Posteriormente realizámos 

as visitas domiciliárias e aplicámos a ferramenta NECPAL de modo a triar a população com ne-

cessidades paliativas. Conversámos com a população, com os seus líderes comunitários e visita-

mos os locais de maior concentração populacional, de modo a rastrearmos toda a população da 

freguesia. Esta interação permitiu-nos identificar várias pessoas, que viviam em locais de difícil 

acesso e que por várias razões não utilizavam os serviços de saúde.   

Após a identificação dos utentes NECPAL +, seguimos a norma de procedimento criada e 

com base nela identificámos as necessidades multidimensionais e estabelecemos um plano in-

dividual de intervenção para essas necessidades.  
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Em algumas situações existiu a necessidade de articularmos com as equipas de paliativos 

quer em consultadoria quer no processo de referenciação. No entanto, o processo inverso tam-

bém aconteceu, ou seja, a equipa hospitalar articulou com a unidade funcional sobre uma situ-

ação de um utente em fase terminal em que a família não estava a conseguir lidar com a situação 

tendo inclusivamente manifestado a intenção de ir para o hospital com o seu familiar. Através 

desta articulação realizámos a visita domiciliária (UCC), avaliámos as necessidades do utente/fa-

mília e se justificaria recorrer ao hospital, promovemos os ensinos, ajustámos a medicação para 

esta nova fase (utente em fase pré-agónico), disponibilizámos os contactos das equipas e reali-

zámos o acompanhamento diário da situação. Esta articulação permitiu que a pessoa falecesse 

em casa como era seu desejo, sem sofrimento e com a presença da família, não existindo neces-

sidade de recorrer ao serviço de urgências.  

Noutra situação semelhante, e em articulação com a equipa hospitalar, foi possível assegu-

rarmos os cuidados necessários para a pessoa permanecer no domicílio, capacitar a família para 

as necessidades que a utente apresentava realizando todos os esforços necessários para pro-

porcionar um final de vida digno e de acordo com as preferências da utente (morrer em casa).  

Ambas as situações são bem elucidativas dos ganhos em saúde que se pode obter se os 

profissionais estiverem capacitados para os cuidados em fim de vida.   

 

 

8.3. Cronograma de atividades  

 

O projeto PALLIARE+ teve o seu início no dia 30 de março de 2021 onde se iniciou a elabo-

ração do diagnóstico de situação de saúde, paralelamente começou a ser elaborado a revisão 

sistemática da literatura com o objetivo de construir e organizar o curso básico recorrendo à 

evidência científica mais recente. A fase de implementação do projeto iniciou-se a 17 de maio e 

teve o seu término a 27 de agosto. 

A utilização do cronograma de atividades revelou-se fundamental para a elaboração, exe-

cução e implementação do projeto, uma vez que todos os prazos foram atempadamente 
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estabelecidos sendo mais fácil o cumprimento dos objetivos a que nos propusemos. Devido ao 

facto de atravessarmos uma pandemia não foi fácil conseguir a disponibilidade total das equipas 

e dos profissionais da unidade funcional para o ciclo formativo. No entanto, a construção ante-

cipada do cronograma permitiu organizar as etapas e gerir as datas com alguma flexibilidade, 

possibilitando a participação de todos os elementos no curso.  

O cumprimento dos prazos para a realização do programa formativo permitiu antecipar a 

ida para o terreno conjuntamente com os profissionais de saúde, na avaliação das necessidades 

paliativas da população tendo a mesma sido iniciado ainda durante o mês de julho. Paralela-

mente foi possível organizar a exposição fotográfica “Olhares sobre os Cuidados Paliativos” den-

tro do prazo previamente agendado. Consideramos relevante o facto da exposição fotográfica 

ter sido inaugurada na mesma freguesia em que se iniciou o mapeamento das necessidades 

paliativas, tal facto permitiu uma maior visibilidade e interesse por parte da população. 

Podemos concluir que todo o cronograma foi cumprido conforme as atividades planeadas 

(apêndice 9). 

 

 

8.4. Comunicação e divulgação do projeto 

 

Como forma de divulgação e promoção do projeto PALLIARE+ foram desenvolvidas algumas 

estratégias para que o mesmo pudesse chegar à comunidade. Após o processo de capacitação 

dos profissionais de saúde (curso básico), estabelecemos parcerias com a Câmara Municipal e 

Juntas de Freguesia para a realização da exposição fotográfica “Olhares sobre os Cuidados Pali-

ativos” com o objetivo de ser uma exposição itinerante percorrendo assim todo o concelho 

(anexo 6). Esta ação de divulgação foi importante para uma maior consciencialização e reflexão 

para os cuidados em fim de vida. 

Foram elaborados e afixados cartazes informativos sobre a temática na Unidade Funcional, 

nos respetivos polos de saúde, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, estação de correios e 

posto da Guarda Nacional Republicana (apêndice 10). Na fase de execução do projeto, 
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aproveitámos o contato direto com a população e os líderes comunitários para distribuímos os 

panfletos informativos e realizarmos os esclarecimentos de dúvidas acerca da temática em 

questão (apêndice 11). 

O projeto PALLIARE+ foi apresentado e divulgado através dos jornais regionais do Algarve e 

nos canais digitais do município (anexo 7).  

Relativamente à revisão sistemática da literatura “A importância da capacitação dos 

profissionais de saúde na prestação de cuidados aos doentes com necessidades paliativas” 

desenvolvido no âmbito do mestrado e que foi importante para a criação do projeto PALLIARE+, 

aguardamos a sua publicação na revista RIASE, razão pela qual disponibilizamos apenas o seu 

resumo (apêndice 12).  

 

 

8.5. Seguimento e follow-up do projeto 

 

Na fase de planeamento do projeto, este foi alicerçado nas necessidades dos profissionais 

de saúde e, em função disso, foi construído um plano formativo de modo a capacitá-los para 

que no futuro conseguissem dar uma resposta diferente da registada até então. Em conjunto 

com as equipas de paliativos organizou-se o curso básico de Cuidados Paliativos. Este curso foi 

dividido em seis módulos, com conteúdos teóricos e práticos e teve como objetivo possibilitar 

uma visão geral da temática e uma participação ativa dos profissionais. Apesar das limitações 

impostas pela pandemia foi possível conseguir cumprir o curso nas datas previamente 

agendadas. Para a realização do projeto foram respeitados os custos estimados. 

Na fase de implementação do projeto existiu a necessidade de acompanhar e dar apoio aos 

profissionais no terreno. Esta etapa revelou-se fundamental para a continuidade do projeto, 

uma vez que foi possível demonstrar através da prática como utilizar os instrumentos de 

avaliação, construir os planos de intervenção individuais e articular com as equipas de paliativos, 

permitindo assim uma maior confiança e autonomia dos profissionais. 
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A continuidade do projeto irá ser assegurada pela UCC através da enfermeira responsável 

da unidade em articulação com os colegas da UCSP (visitas domiciliárias e nas consultas de saúde 

do adulto), só desta forma se conseguirá realizar o mapeamento de todo o concelho. Na parte 

final do estágio, durante o mês agosto, demos início ao mapeamento do concelho. Até ao 

momento foram identificadas 15 pessoas com necessidades paliativas, das quais, três foram 

referenciadas para a EIHSCP, as restantes mantêm o acompanhamento regular das equipas dos 

Cuidados de Saúde Primários. 

Com o objetivo de expandir o projeto PALLIARE+ aos outros concelhos do ACES, o mesmo 

foi apresentado à unidade funcional do concelho vizinho. Os coordenadores mostraram 

interesse e referiram ser uma mais-valia a sua implementação nesse concelho. Desta forma 

prevê-se que até final de 2021 seja iniciado o projeto.   
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9. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação constitui a última etapa do Planeamento em Saúde e está diretamente 

relacionada com a etapa inicial, a determinação do diagnóstico de saúde. Esta fase permite ao 

investigador verificar qual o impacto que as intervenções realizadas tiveram, de modo, a 

escolher qual a melhor tomada de decisão. É através do processo de avaliação que o 

investigador pode melhorar as atividades em curso, assim como a distribuição mais eficiente 

dos recursos com o objetivo de aumentar a eficácia do planeamento (Imperatori & Giraldes, 

1993). 

Para a sua operacionalização recorremos a instrumentos de medida das variáveis em 

estudo, os indicadores. De acordo com Tavares (1992) existem dois tipos de indicadores muito 

utilizados, os de resultado/impacto (que avaliam o estado de saúde e as alterações verificadas 

para um dado problema) e os de atividade/execução (que avaliam as atividades desenvolvidas).    

Para o projeto PALLIARE+ foram utilizados dois instrumentos de avaliação, o questionário 

de avaliação de conhecimentos (apêndice 13) e o questionário de satisfação do curso básico 

(apêndice 14). De modo a avaliar os ganhos obtidos com a realização do curso optámos por 

realizar o questionário de avaliação de conhecimentos antes da realização do curso (pré-

intervenção) e imediatamente após o seu término (pós-intervenção). O questionário de 

satisfação foi aplicado no final do curso (avaliação global do curso). 

Os questionários de avaliação de conhecimentos foram construídos pelos formadores 

(equipas de Cuidados Paliativos) tendo sido agrupados em três domínios. O domínio 1 

“referenciação” reuniu um conjunto de quatro questões, que permitiu avaliar o conhecimento 

dos profissionais sobre os critérios e o processo de referenciação para as equipas locais de 

Cuidados Paliativos. O domínio 2 “controlo de sintomas” agrupou oito questões sobre como 

gerir e controlar os sintomas mais frequentes nas pessoas com necessidades paliativas. O 

domínio 3 “necessidades paliativas” permitiu verificar o grau de conhecimento sobre a utilização 

do instrumento de avaliação de necessidades paliativas NECPAL.    
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Respostas incorretas

9.1. Dados da Pré-Intervenção 

 

O curso básico contou com a participação de sete profissionais de saúde tendo sido aplicado 

os questionários de avaliação de conhecimentos em Cuidados Paliativos. Desta forma, iremos 

analisar os resultados da pré-intervenção. 

A pré-intervenção foi constituído por vinte perguntas de escolha múltipla. O gráfico 1 indica-

nos a percentagem de respostas certas e erradas para o domínio 1: “referenciação”.   

 

Gráfico nº 1. Percentagem de respostas para o domínio “referenciação” 

 

 

  

 

 

     Fonte: Elaboração própria  

 

O domínio “referenciação” foi constituído por quatro perguntas com o objetivo de avaliar o 

grau de conhecimento sobre a existência dos recursos da região em Cuidados Paliativos, de 

modo a analisar como os participantes realizavam o encaminhamento para essas equipas. O 

gráfico 1 permitiu-nos perceber que a maior percentagem de respostas erradas foi o 

desconhecimento de como realizar as referenciações para as equipas de paliativos. Perante um 

determinado cenário (caso clínico) os profissionais revelaram dificuldades em realizar o 

procedimento correto. 

Relativamente ao domínio 2: “controlo de sintomas”, este foi constituído por oito questões 

sobre o controlo farmacológico perante determinados sintomas, e foi o domínio onde os 

profissionais revelaram maiores dificuldades, conforme nos mostra o gráfico 2.  
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54%46% Respostas corretas

Respostas incorretas

Gráfico nº 2. Percentagem de respostas para o domínio “controlo de sintomas” 

  

 

 

 

 

  Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com o gráfico 2, a percentagem de respostas erradas cifrou-se nos 55%. As 

maiores dificuldades sentidas foram a escolha do melhor fármaco para controlar as náuseas e 

vómitos de acordo com determina patologia. Os profissionais revelaram dificuldades na escolha 

dos fármacos para o controlo da dor, de acordo com o grau de intensidade. As demais 

dificuldades reveladas foram na escolha da melhor tomada de decisão perante um diagnóstico 

de oclusão intestinal e perante um doente em fase agónica qual o fármaco de eleição para o 

controlo da respiração ruidosa.  

No domínio 3: “necessidades paliativas” foi nosso objetivo avaliar o grau de conhecimento 

sobre a existência e a utilização de instrumentos que identifiquem e avaliem as necessidades 

paliativas das pessoas com doença crónica e avançada (gráfico 3).  

 

Gráfico nº 3. Percentagem de respostas para o domínio “necessidades paliativas” 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Segundo o gráfico 3 verificamos que os profissionais possuíam alguns conhecimentos 

relativamente às pessoas que poderiam beneficiar de uma abordagem paliativa de acordo com 

o diagnóstico. Onde se registou maior desconhecimento foi como realizar a avaliação através da 

ferramenta NECPAL. 

 

 

9.2. Dados da Pós-Intervenção 

 

Após a realização do curso básico aplicámos novamente o questionário de avaliação de 

conhecimentos, com o objetivo de verificar a consolidação desses novos conhecimentos de 

modo a permitir uma avaliação da implementação do projeto. Para o domínio 1: 

“referenciação”, de acordo com o gráfico 4 verificámos um aumento substancial da 

percentagem de respostas corretas (82%) comparativamente com os dados da pré-intervenção 

(50%). A maioria dos profissionais respondeu corretamente sobre os recursos existentes na 

região e como acionar essas equipas em caso de necessidade. Podemos concluir que para este 

domínio obteve-se ganhos em cerca de 32%. 

 

Gráfico nº 4. Percentagem de respostas da pós-intervenção para o domínio “referenciação” 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com o gráfico 5 verificámos que a percentagem de resposta corretas para o 

domínio 2: “controlo de sintomas” registou o valor de 77%, um aumento em cerca de 32% face 

aos dados da pré-intervenção. Neste domínio os profissionais registaram um aumento de 

competências na gestão dos fármacos de eleição para o correto controlo dos sintomas, 

predominantes no doente paliativo. Os restantes ganhos que se obtiveram incidiram sobre a 

importância do tratamento holístico e a necessidade de compreensão da pessoa na sua 

multidimensionalidade. 

 

Gráfico nº 5. Percentagem de respostas da pós-intervenção para o domínio “controlo de 

sintomas” 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No domínio três: “necessidades paliativas” e de acordo com o gráfico 6, verificámos que a 

percentagem de respostas corretas se situou nos 89%, um aumento de 35% face à pré-

intervenção. Este domínio foi o que registou o maior crescimento do número de respostas 

corretas. Os profissionais revelaram maiores conhecimentos na gestão e aplicação do 

instrumento NECPAL. Estes resultados são importantes para o futuro do projeto, na medida em 

que, foi nossa intenção promover a aceitação e a inclusão da escala NECPAL, como uma 

ferramenta útil que facilitará aos profissionais identificarem as pessoas com necessidades 

paliativas.   
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Gráfico nº 6. Percentagem de respostas da pós-intervenção para o domínio “necessidades 

paliativas” 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em termos globais a percentagem de respostas corretas no final do curso básico foi de 

81,25%. Se compararmos com os dados da pré-intervenção (percentagem de respostas corretas, 

48,21%) registamos um aumento dos níveis de conhecimento em cerca de 33% (gráfico 7).  

 

Gráfico nº 7. Comparativo da percentagem global de respostas na pré e pós-intervenção 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria         Fonte: Elaboração própria 

 

Tendo definido como objetivo geral do projeto a capacitação dos profissionais de saúde 

para a identificação das necessidades paliativas das pessoas com patologia crónica e avançada 

e estabelecido várias metas para a consecução dos objetivos específicos, importa analisar os 

indicadores de resultados, na tabela 2, e verificar se os mesmos foram alcançados.  
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Tabela nº 2. Avaliação da implementação do projeto 

Metas  Indicadores de resultado Resultados/avaliação  

Que pelo menos 80 

% dos profissionais 

de saúde 

respondam 

corretamente ao 

questionário de 

avaliação no final 

do curso básico de 

Cuidados Paliativos 

até julho de 2021. 

Taxa de respostas corretas no questionário de avaliação de 

conhecimentos, no final do curso básico. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Atingido com 81,25% 

de respostas corretas. 

Que pelo menos 

70% dos 

profissionais de 

saúde respondam 

corretamente 

sobre o controlo de 

sintomas até julho 

de 2021. 

Taxa de respostas corretas sobre o controlo de sintomas. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Atingido com 76,78% 

de respostas corretas. 

Que pelo menos 

70% dos 

profissionais de 

saúde saibam 

descrever como 

efetuar a 

referenciação para 

as equipas de 

Cuidados Paliativos 

até julho de 2021. 

Taxa de respostas corretas sobre o processo de referenciação 

para as equipas de paliativos. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎çã𝑜 
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Atingido com 82,14% 

de respostas corretas. 

Que pelo menos 

70% dos 

profissionais de 

Taxa de respostas corretas sobre a identificação das 

necessidades paliativas. 

Atingido com 89,28% 

de respostas corretas 
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Número de respostas corretas sobre a avaliação das 
necessidades paliativas

Número total de respostas 
 × 100 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Da análise da tabela 2 verificamos que obtivemos ganhos no processo de capacitação dos 

profissionais em Cuidados Paliativos. Existiu melhoria no processo de aprendizagem relativo aos 

três domínios, tendo-se registado, em termos globais, um crescimento do número de respostas 

corretas de 33%. Consideramos ter atingido todos os indicadores de resultado a que nos 

propusemos.  

Por último, referir que todos os profissionais que assistiram ao curso obtiveram avaliação 

positiva no questionário de avaliação final (pós-intervenção) tendo direito ao respetivo diploma 

de participação no curso básico. Realizando a comparação das médias entre a pré-intervenção 

e a pós-intervenção registou-se uma evolução em termos de médias finais. Na pré-intervenção 

a média final registada foi de 10,86 valores. A nota mais alta correspondeu a 14 valores e a mais 

baixa a 7 valores. Na pós-intervenção, obtivemos uma média final de 16,29 valores, sendo a nota 

mais alta, 18 valores e a mais baixa 15 valores (gráfico 8).  

 

Gráfico nº 8. Comparação entre a média final obtida pelos participantes na pré e pós-

intervenção 
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Fonte: Elaboração própria 

 De acordo com a tabela 3, os indicadores de atividade a que nos propusemos foram 

atingidos e superados. Em termos de taxa de participação no curso básico, conseguimos uma 

taxa de participação de 78%. De referir, no entanto, que os profissionais de saúde que não 

participaram no curso se encontravam impossibilitados de o fazer estando um em período de 

férias e outro de baixa médica. Relativamente à taxa de avaliação do curso obtivemos 100% de 

satisfação. Em termos da taxa dos módulos que constituíram o curso, este indicador foi atingido 

com 100%, uma vez que os seis módulos planeados foram realizados. Por último, em relação à 

norma de procedimento “Necessidades paliativas” foi aprovada e implementada durante o mês 

de julho e o mapeamento do concelho e a exposição fotográfica tiveram o seu início durante o 

mês de agosto.  

 

Tabela nº 3. Indicadores de atividade 

Metas  Indicadores de atividade Resultados/Avaliação  

Que pelo menos 

70% dos 

profissionais de 

saúde participem 

no curso básico de 

Cuidados 

Paliativos até 

julho de 2021. 

Taxa de participação no curso básico. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠
× 100 

Atingido com 78% de 

taxa de participação. 

Que até julho de 

2021 se realizem 

100% dos módulos 

planeados para o 

curso básico. 

Taxa dos módulos, que constituem o curso. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
× 100 

Atingido com 100%. 

Criação da norma 

de procedimento 

Elaboração da norma de procedimento “Necessidades 

paliativas”. 

 

Atingido. 
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até agosto de 

2021   

Que pelo menos 

90% dos 

profissionais de 

saúde avaliem 

positivamente o 

curso básico até 

julho de 2021. 

Taxa de satisfação do curso básico. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑟𝑎𝑚 
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 × 100 

 

Atingido com 100%. 

Que até agosto de 

2021 se inicie o 

mapeamento do 

concelho na 

identificação das 

pessoas com 

necessidades 

paliativas. 

Mapeamento das necessidades paliativas do concelho. Atingido. 

Que até agosto de 

2021 seja 

inaugurada a 

exposição 

fotográfica 

“Olhares sobre os 

Cuidados 

Paliativos”. 

Realização da exposição fotográfica “Olhares sobre os 

Cuidados Paliativos”. 

Atingido. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para avaliar o grau de satisfação analisámos as classificações atribuídos pelos participantes 

no questionário de satisfação, de modo a avaliar o grau de satisfação e de aceitação do curso 

básico (tabela 4).  

 

Tabela nº 4. Avaliação das sessões  
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Fonte: Elaboração própria 

 

O questionário de satisfação foi organizado em quatro domínios, com o objetivo de avaliar 

a qualidade do ensino formativo, nomeadamente ao nível dos formadores, da qualidade das 

sessões e das instalações. Os participantes avaliaram positivamente o curso básico, classificando 

entre o bom (43%) e o muito bom (53%). Em termos gerais consideraram que a qualidade das 

ações de formação foi uma mais-valia levando à aquisição de novos conhecimentos na área dos 

Cuidados Paliativos.  

 

 

 

 

Conteúdos programáticos                              

                                                     

Nada Pouco  Sufici-

ente 

Bom Muito 

bom 

Os conteúdos das ações de formação são úteis e pertinentes    29% 71% 

Interesse e qualidade dos conteúdos apresentados    29% 71% 

Adequação dos métodos utilizados aos temas tratados    43% 57% 

Duração das ações de formação    29% 71% 

Formadores 

Domínio e clareza na exposição dos temas apresentados    29% 71% 

Documentação e bibliografia adequada    57% 43% 

Capacidade dos formadores para esclarecerem dúvidas    43% 57% 

Pontualidade/gestão dos horários das sessões     43% 57% 

Organização 

Qualidade das instalações   14,29% 71,4% 14,29% 

Condições físicas   29% 57% 14% 

Qualidade da formação    43% 57% 

Horário das sessões   14% 57% 29% 

Avaliação global da ação de formação 

Aquisição de novos conhecimentos    43% 57% 

Utilidade prática das formações    29% 71% 

Avaliação global do curso    43% 57% 

TOTAL 0 0 19% 43% 53% 
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10. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Durante o estágio tivemos um conhecimento mais aprofundado da população de utentes 

da Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), prestámos cuidados de saúde, e uma vez 

que a população era constituída por pessoas com patologias crónicas realizámos a avaliação das 

necessidades paliativas através da ferramenta NECPAL a todos os que reuniam os critérios para 

a sua aplicação.     

Existiu a oportunidade de participar noutras atividades da UCC, nomeadamente no projeto 

Mais Contigo, englobado no Programa de Saúde Escolar. Este tem como objetivos gerais 

promover a saúde mental e o bem-estar dos jovens do 3º ciclo e secundário; prevenir o suicídio; 

desmistificar a saúde mental através da promoção de habilidades sociais, melhorar a gestão e a 

expressão das emoções, promoção do autoconceito e da capacidade de resolução de 

problemas. Estas atividades foram dirigidas aos alunos do 9º ano da escola sede de concelho. 

Ainda no âmbito da Saúde Escolar existiu a oportunidade de acompanhar a enfermeira e o 

fisioterapeuta responsáveis pelo projeto Costas a Mexer. Este consistiu em sessões de educação 

para a saúde dirigida aos alunos do 2º ciclo e teve por objetivo a melhoraria da educação 

postural e a promoção de estilos de vida mais saudáveis, como por exemplo, a alimentação 

saudável e a promoção da atividade física como estratégia para evitar o sedentarismo. As 

sessões de educação englobaram materiais interativos como jogos, folhetos e vídeos didáticos. 

O objetivo final foi sensibilizar os alunos, professores e os encarregados de educação para a 

importância de uma correta utilização das mochilas, evitar que se exceda o peso máximo das 

mochilas e fornecer orientações para a correção das posturas incorretas, de modo, a promover 

o desenvolvimento saudável das crianças.  

Fase à situação atual da pandemia, durante o estágio o número de pessoas infetadas por 

COVID-19 no concelho aumentou exponencialmente, havendo necessidade de adaptar as 

atividades da UCC. Nesse sentido realizámos testes de pesquisa ao SARS-CoV2 no âmbito 

domiciliário em articulação com o departamento de Saúde Pública e com a autarquia. Foi 

possível verificar as condições de habitação e de salubridade precárias, realizar os ensinos sobre 

a pandemia (transmissão da covid-19, isolamento social, sinais e sintomas da doença) e articular 
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com a Câmara Municipal nos casos onde não existia rede de suporte social, de modo a assegurar 

a alimentação às pessoas com necessidade de manterem o isolamento social.    

 Na parte final do estágio existiu a oportunidade de participar na vacinação à COVID-19, na 

Unidade Funcional e no âmbito domiciliário. 
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11. REFLEXÃO SOBRE A AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

O projeto PALLIARE+ permitiu desenvolver competências científicas, técnicas e humanas 

inerentes ao enfermeiro especialista, de modo a garantir a prestação de cuidados de saúde 

especializados melhorando assim a qualidade desses mesmos cuidados. Para além das 

competências acima descritas, os enfermeiros especialistas partilham um conjunto de 

competências comuns independentemente da área de especialização, como sejam a formação, 

aconselhamento e liderança dos pares e/ou clientes assim como contribuem para a evolução 

dos cuidados de enfermagem através da investigação relevante e pertinente (prática baseada 

na melhor evidência científica) (Assembleia da República, 2019). 

As competências comuns do enfermeiro especialista são assentes em quatro pilares: a 

responsabilidade profissional e ética; a melhoria contínua da qualidade; a gestão dos cuidados 

e o desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  

No domínio da responsabilidade profissional e ética, foram sempre respeitados os 

princípios éticos, os direitos humanos e o código da deontologia profissional da Enfermagem. O 

projeto PALLIARE+ foi desenvolvido com o princípio orientador da promoção do respeito pela 

dignidade humana nos cuidados em fim de vida. No campo da ética foi nosso objetivo levar os 

profissionais de saúde a questionarem-se sobre os seus deveres enquanto profissionais 

(princípio da beneficência e não maleficência), nos direitos das pessoas com necessidades 

paliativas (princípio do respeito pela autonomia), assim como pelo princípio da justiça, 

nomeadamente na gestão dos recursos de saúde que o concelho apresenta. Nas diversas 

reuniões que realizámos em equipa entendemos que era necessário dar uma resposta a este 

tipo específico de pessoas, resposta que era inexistente até então. Importa referir a importância 

da realização do curso básico com a presença dos profissionais das diversas equipas de Cuidados 

Paliativos da região no sentido de impulsionar a mudança nos cuidados em fim de vida no 

concelho. Em diversas atividades desenvolvidas foram garantidos e respeitados o direito à 

autodeterminação, ao anonimato, à individualidade, à informação e à privacidade. 

No domínio da melhoria da qualidade, consideramos que o projeto foi uma mais-valia para 

a melhoria da prestação dos cuidados à pessoa com doença crónica, avançada e progressiva. 

Foram consultados os Planos Estratégicos para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos da 
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CNCP, assim como os Relatórios de Outono do OPCP, ouvidos e pedido aconselhamento aos 

principais responsáveis pelo desenvolvimento dos Cuidados Paliativos em Portugal, 

nomeadamente o coordenador do OPCP, prof. Manuel Capelas, a presidente da APCP, Catarina 

Pazes, a Coordenadora Regional dos Cuidados Paliativos para o Algarve, Dr.ª Fátima Teixeira e 

as respetivas equipas locais de Cuidados Paliativos da região. Todos eles contribuíram 

positivamente para a validação, desenvolvimento e implementação do projeto.  

Sentimos necessidade de criar uma norma de procedimento de modo a garantir uma 

uniformização dos cuidados prestados. Por ser um projeto que ainda não existe a nível nacional, 

sentimos necessidade de contactar os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a 

CNCP no sentido de incorporar a escala NECPAL no sistema de informação SClinico, de modo, a 

garantir a continuidade dos cuidados e ter acesso futuramente aos dados estatísticos reais das 

necessidades paliativas por concelho. 

No domínio da gestão dos cuidados foi assumida uma posição de liderança no 

desenvolvimento do projeto, quer através de uma gestão adequada dos recursos existentes, 

quer na criação de uma rede de parceiros indispensáveis para o desenvolvimento das diversas 

atividades desenvolvidas.    

Por verificarmos que a região não possui nenhum projeto que permita identificar as pessoas 

com necessidades paliativas, realizámos reuniões com a equipa de saúde do concelho vizinho, 

no sentido de apresentar e promover o alargamento do projeto (prevê-se o seu início no final 

de 2021).  

Foi discutido com as equipas de Cuidados Paliativos a necessidade de levar o projeto aos 

restantes profissionais de saúde e instituições de saúde da região através da criação de um 

núcleo de formadores com o objetivo de garantir um número cada vez maior de profissionais 

com formação básica (nível A) em Cuidados Paliativos indo ao encontro de uma das prioridades 

do Plano Estratégico da CNCP (este processo aguarda as respetivas autorizações para o seu 

início).  

No domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura sobre “A importância da capacitação dos profissionais de saúde na 

prestação de cuidados aos doentes com necessidades paliativas” que permitiu perceber quais 
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os métodos mais eficazes para a aquisição de conhecimentos na área em estudo. Esta revisão 

da literatura permitiu organizar o curso básico para uma vertente de maior proximidade e 

interação com os participantes, nomeadamente através do treino de simulação de casos reais e 

da análise e reflexão dos casos clínicos. 

Importa agora refletir sobre as competências específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária e de saúde pública. A enfermagem comunitária é cada vez mais uma 

prática centrada na comunidade, sendo que o enfermeiro especialista nesta área tem cada vez 

mais um papel preponderante para responder às novas exigências/necessidades de saúde da 

população, seja a pessoa, o grupo ou a comunidade, de modo, a obter-se os ganhos em saúde. 

Das competências específicas fazem parte a avaliação do estado de saúde da comunidade 

com base na metodologia do Planeamento em Saúde, contribuição para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades, integra a coordenação dos programas de saúde de 

âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde e por último 

realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.  

O projeto PALLIARE+ seguiu a metodologia do Planeamento em Saúde, para a realização do 

diagnóstico de situação de saúde recorremos à evidência científica encontrada a nível nacional 

(através das bases de dados PORDATA, Instituto Nacional de Estatística (INE), Bilhete de 

Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI-CSP), Relatórios de Outono e do Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos), a nível regional (Perfil local de 

saúde e do plano local de saúde da ARS Algarve) e de âmbito local (SClinico e do Plano de Ação 

da UCC). Como complemento, além da pesquisa nas bases de dados, utilizou-se a entrevista, aos 

profissionais de saúde, como instrumento de diagnóstico. De acordo com as necessidades dos 

profissionais foram estabelecidos as prioridades e os respetivos objetivos. De modo a alcançar 

esses objetivos estabeleceram-se as estratégias tendo em conta as orientações da CNCP e dos 

respetivos eixos prioritários para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, de modo, a 

contribuir para a consecução do projeto a nível local, numa primeira fase, mas com a 

preocupação que o mesmo pudesse ser replicável aos concelhos vizinhos. Por último realizámos 

a avaliação e os ganhos em saúde que o projeto alcançou. 

A segunda competência específica foi adquirida através do estabelecimento de parcerias 

com as equipas de Cuidados Paliativos da região. Para o processo de capacitação dos 
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profissionais, as principais estratégias para a concretização do projeto foi a realização do curso 

básico em Cuidados Paliativos tendo como referencial teórico o modelo de promoção da saúde 

de Nola Pender. O objetivo do curso foi que os profissionais pudessem melhorar e aprofundar 

os conhecimentos em Cuidados Paliativos numa perspetiva de funcionar como um agente de 

mudança de atitudes na prestação de cuidados às pessoas com doença crónica, avançada e 

incurável e respetivas famílias. De modo a consolidar a mudança criou-se a norma de 

procedimento “Necessidades paliativas” para que os profissionais utilizassem os mesmos 

procedimentos na identificação das necessidades e na resposta a essas mesmas necessidades 

da pessoa/família, de modo a gerar os ganhos em saúde. Como estratégias de marketing 

utilizadas optou-se pela realização da exposição fotográfica itinerante “Olhares sobre os 

Cuidados Paliativos”, pela distribuição de panfletos pela comunidade, assim como pela 

colocação de cartazes informativos em locais específicos com maior concentração populacional 

(unidade funcional, extensões de saúde, Câmara Municipal, juntas de freguesia, GNR e estação 

de correios). O objetivo foi proporcionar uma reflexão sobre a importância destes cuidados e 

contribuir para melhorar a informação acerca dos recursos disponíveis que a população tem ao 

seu dispor, em caso de necessidade. 

A terceira competência específica adquirida tem as suas bases no Plano Nacional para o 

Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos da CNCP (melhorar e generalizar a abordagem 

paliativa, formação dos profissionais de saúde e informar e sensibilizar a população) sendo que 

o projeto PALLIARE+ vai ao encontro dos objetivos do Plano Nacional de Saúde, melhorar a 

acessibilidade da população aos serviços de saúde, no nosso caso, aos Cuidados Paliativos. No 

caso específico através da redução de uma das maiores barreiras ao seu acesso que é a falta de 

formação dos profissionais de saúde e gerador de uma das maiores iniquidades em saúde. Foi 

nosso objetivo promover e desenvolver a articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e os 

Cuidados Paliativos, melhorar a comunicação entre os seus profissionais, de modo a contribuir 

para que, cada vez mais, as pessoas com necessidades paliativas possam ter acesso a essas 

equipas, seja a nível hospitalar ou comunitário. Importa ainda destacar a importância de ter 

integrado e participado nos projetos da UCC, quer no Programa Nacional de Saúde Escolar quer 

no Programa Nacional de Vacinação no âmbito da COVID-19. 

De modo a alcançar a última competência específica foi realizado o levantamento das 

listagens dos utentes inscritos na unidade funcional e analisou-se os diagnósticos da população 

por freguesia. Posteriormente iniciou-se o contacto com as populações (de porta a porta e 
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recorrendo aos líderes comunitários) de modo a identificar as necessidades paliativas da 

população, através da aplicação do instrumento NECPAL. Foram realizados ensinos à população, 

distribuídos panfletos informativos e esclarecimento de dúvidas sobre os Cuidados Paliativos e 

o projeto PALLIARE+.  

Relativamente às competências do grau de Mestre, o profissional deve possuir 

conhecimentos e capacidade de compreensão de modo a permitir: desenvolver aplicações 

originais em contexto de investigação; saber aplicar esses conhecimentos e ser capaz de 

solucionar os problemas em situações novas em contextos alargados e multidisciplinares; ser 

capaz de lidar com questões complexas, desenvolver soluções e/ou reflexões de caráter ético e 

social; ser capaz de comunicar as conclusões, raciocínios e conhecimentos de forma clara e sem 

ambiguidades e adquirir competências que permitam uma aprendizagem autónoma ao longo 

da vida (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2016). 

O projeto PALLIARE+ permitiu adquirir e desenvolver as competências de Mestre, 

nomeadamente na produção do artigo de revisão sistemática da literatura, foi possível gerar 

evidência científica mais recente, analisar, refletir e posteriormente aplicar ao projeto de modo, 

a gerar ganhos em saúde (capacitação dos profissionais no cuidar a pessoa com necessidades 

paliativas). Por outro lado, a produção do relatório final permitiu uma reflexão dos 

conhecimentos e raciocínios adquiridos ao longo do processo de aprendizagem.   

Pelo exposto acima descrito consideramos ter alcançado as competências necessárias à 

obtenção do grau de Mestre e de enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública. 
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CONCLUSÃO 

 

Os Cuidados Paliativos ainda hoje são fortemente marcados por questões de desigualdade 

e iniquidade no seu acesso. Em parte, um dos fatores que contribuem para que estas situações 

se prolonguem deve-se à falta de formação dos profissionais de saúde nesta área específica. 

Utilizando a metodologia do Planeamento em Saúde foi possível realizar o diagnóstico da 

situação de saúde e da análise das entrevistas realizadas verificámos que a falta de formação 

em Cuidados Paliativos por parte dos profissionais de saúde era relevante e alvo de uma 

necessária abordagem.  

O Planeamento em Saúde possibilitou-nos traçar uma linha orientadora para responder da 

melhor forma às necessidades identificadas. Em função disso delineámos os objetivos e 

desenvolvemos as atividades mais adequadas para solucionar os problemas identificados, 

surgindo desta forma o projeto PALLIARE+. Foi nosso objetivo atuar num dos maiores fatores 

que impedem o acesso aos Cuidados Paliativos por parte da população. Deste modo, colocámos 

como objetivo principal a capacitação dos profissionais em Cuidados Paliativos através da 

realização de um curso básico. Este objetivo foi integralmente atingido, uma vez que todos os 

profissionais disponíveis (médicos e enfermeiros) demonstraram interesse e participaram 

ativamente nas sessões formativas.  

Relativamente aos objetivos específicos do projeto, todos foram totalmente atingidos. Em 

termos de aquisição de conhecimentos e competências, registámos um aumento de 27,15% de 

resposta certas, na comparação entre os dados da pré-intervenção e da pós-intervenção. A 

comprovar esta aquisição de conhecimentos foi o facto de todos os profissionais que 

participaram no curso básico terem obtido avaliação positiva tendo direito ao respetivo diploma.  

Para além da formação foi extremamente importante incorporar as aprendizagens na 

prática clínica diária. Tal foi conseguido, através da realização das visitas domiciliárias em 

conjunto com os profissionais de saúde. Aproveitámos estas visitas para consolidar os 

conhecimentos adquiridos, nomeadamente na gestão da escala de avaliação NECPAL, 

permitindo assim dar início à identificação e avaliação das necessidades paliativas da população.  
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Foi nosso objetivo que, após a conclusão do estágio, os profissionais de saúde continuassem 

o mapeamento do concelho na identificação das necessidades paliativas. Assim desenvolvemos 

uma norma de procedimento designada “Necessidades paliativas”. O objetivo da norma foi 

facilitar o processo de mapeamento do concelho através de uma uniformização dos 

procedimentos a efetuar pelos profissionais, seja em consultas ou no âmbito das visitas 

domiciliárias. 

   As atividades desenvolvidas foram direcionadas aos profissionais de saúde, numa primeira 

fase por considerarmos o primeiro passo a ser dado rumo à mudança. No entanto, foi nossa 

intenção melhorar a literacia em saúde da população. Com a divulgação do projeto pretendemos 

contribuir para que os cidadãos tivessem uma maior consciencialização do que são os Cuidados 

Paliativos, desmistificar os mitos associados, elucidar para o direito que os cidadãos têm de 

receber estes cuidados em tempo útil e que todos em conjunto, enquanto sociedade, possamos 

contribuir para a dignificação do fim de vida. Apenas assim teremos uma sociedade mais aberta 

e sensível para os cuidados no final de vida.  

Para além das atividades acimas descritas, a concretização do projeto permitiu desenvolver 

as competências de enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

através da gestão das atividades desenvolvidas, na posição de liderança do projeto, no 

estabelecimento de parcerias e na gestão dos diferentes recursos da comunidade. Foram 

igualmente desenvolvidas as competências de Mestre, nomeadamente na procura e análise da 

melhor evidência científica como contributo para o processo de capacitação dos profissionais. 

A produção do artigo científico revelou-se extremamente importante para a implementação e 

execução do projeto. 

Consideramos que a capacitação dos profissionais dos Cuidados de Saúde Primários na 

gestão das pessoas com necessidades paliativas irá gerar ganhos em saúde. Entendemos que 

este projeto contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com doença crónica, 

avançada e progressiva e respetivas famílias, para a redução dos níveis de sofrimento 

desnecessário, pode ainda possibilitar às pessoas decidirem onde querem ser cuidadas no final 

de vida e, por último, contribuir para a diminuição dos gastos do sistema de saúde. 
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Anexo 1 

Parecer do ACES 
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Anexo 2 

Parecer da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Algarve 
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Anexo 3 

 Pareceres das equipas de Cuidados Paliativos 
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Anexo 4. 

Parecer do Município  
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Anexo 5 

Consentimento informado para o tratamento de dados pessoais de 
imagem 
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE IMAGEM 
(EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA INTERNACIONAL DOS CUIDADOS PALIATIVOS) 

 

Eu, _______________________________________________________, fui informado/a que: 

1. Os dados pessoais objeto de recolha são as minhas imagens captadas através de fotogra-

fia. 

2. A finalidade da recolha e tratamento dos meus dados pessoais (imagens), neste contexto, 

destinam-se à sua integração numa exposição que tem como objetivo divulgar à comu-

nidade o projeto de intervenção PALLIARE+ (Saber identificar para melhor cuidar), que 

tem como objetivo identificar as necessidades de cuidados paliativos da comunidade e é 

desenvolvido no âmbito do Mestrado de Especialização em Enfermagem Comunitária e 

de Saúde Pública da Escola Superior de Saúde de Beja. Esta exposição fotográfica para 

divulgação do citado projeto irá decorrer na semana internacional dos cuidados paliativos 

em outubro de 2021 e terá lugar na unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universi-

tário do Algarve, E.P.E. e no município de Aljezur.  

3. O responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais é o Enfermeiro Rui Correia, 

aluno do Mestrado de Especialização em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

da Escola Superior de Saúde de Beja.  

4. Os meus dados pessoais serão conservados nas fotografias de apresentação do projeto 

PALLIARE+ pelo período de tempo estritamente necessário para cumprimento da finali-

dade para a qual foram recolhidos, findo o qual serão eliminados.  

5. Na qualidade de titular dos dados, tenho o direito de acesso, o direito de retificação, o 

direito ao apagamento, o direito à limitação do tratamento, o direito de portabilidade, o 

direito de oposição e o direito a não ficar sujeito a decisões automatizadas, o direito de 

reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e o direito de alterar ou 

retirar o consentimento a qualquer momento, sem que tal comprometa a licitude do tra-

tamento efetuado com base no consentimento agora prestado, os quais podem ser exer-

cidos a qualquer momento mediante comunicação por correio eletrónico para 

ruiolhao@gmail.com  

 

Para os efeitos previstos no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados), designadamente do seu art.º 

6º n.º 1 alínea a), declaro prestar o meu expresso consentimento para a captação da minha ima-

gem, autorizando a recolha, utilização, reprodução e divulgação exclusivamente para fins de di-

vulgação do projeto PALLIARE+, conforme referido no ponto 2, não sendo devido qualquer paga-

mento ou retribuição pela cedência ou utilização de direitos presentes e futuros de utilização da 

imagem. 

Mais declaro, para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ter tomado pleno co-

nhecimento e compreendido devidamente os direitos que me assistem relativamente aos meus 

dados pessoais e o teor completo da presente declaração, nomeadamente os fins a que se des-

tina, bem como o presente tratamento de dados. 

mailto:ruiolhao@gmail.com
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_________________, ___ de _____________ de 2021 

_____________________________________________ 

(Assinatura conforme documento de identificação) 
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Anexo 6 

Cartazes de divulgação das exposições fotográficas “Olhares sobre os 
Cuidados Paliativos” nas unidades hospitalares e no concelho 
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Anexo 7 

Divulgação do projeto através dos canais digitais 
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Canal digital do Município 
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Reportagem ao jornal regional do Algarve 
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Apêndice 1 

 Guião da entrevista 
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Tema: O acesso à Rede Nacional de Cuidados Paliativos das pessoas com necessidades 

paliativas da Unidade Funcional. 

 

Objetivo geral: Identificar as necessidades sentidas pelos profissionais de Cuidados de 

Saúde Primários da Unidade Funcional no processo de identificação e referenciação das pessoas 

com necessidades paliativas para as equipas especializadas em Cuidados Paliativos. 

 

Subtemas Objetivos Questões Observações  
A- Legitimação da entre-

vista 
 
 
 
 
 
 

- Explicitar os fundamen-
tos e objetivos da entre-
vista; 
  
 
- Motivar o entrevistado; 
 
 
 - Garantir a confidencia-
lidade; 
 
 
 - Solicitar autorização 
para o registo áudio da 
entrevista. 

- Encontro-me a frequentar o 
Mestrado em Enfermagem Comu-
nitária e de Saúde pública no âm-
bito do estágio curricular. Estou a 
desenvolver um projeto de inter-
venção na comunidade o qual 
tem por objetivo identificar as ne-
cessidades sentidas pelos profis-
sionais de saúde dos cuidados de 
saúde primários no processo de 
referenciação para a rede nacio-
nal de cuidados paliativos. 
 
 
- A sua colaboração é imprescindí-
vel para o êxito deste projeto.   

 

 
- Assegurar o carác-

ter confidencial das 
informações presta-
das; 
 
- Pedir autorização 
para gravar a entre-
vista; 
 
- Agradecer a cola-
boração. 
 

B- Dados biográficos do 
profissional de saúde 
entrevistado 

 
 
 
 
 
 

- Caraterização do entre-

vistado. 
- Género; 
 
- A sua idade? 
  
- Quanto tempo tem de serviço? 
 
- Tem formação básica ou avan-
çada em cuidados paliativos?  
 
- Há quanto tempo está no seu 
atual serviço? 

 

C- Conhecimento e per-
cepção dos profissio-
nais de saúde sobre os 
cuidados paliativos 
 
 
 
 
 
 

- Identificar o conheci-
mento sobre os cuidados 
paliativos. 
 
 

 

- O que entende por cuidados pa-
liativos? 
 
- Quais os recursos (tipos de equi-
pas) que a região do Barlavento 
apresenta em termos de cuidados 
paliativos? 
 
- Os cuidados paliativos podem 
ser úteis nos doentes crónicos?  
Se sim, como? Se não, porque 
não? 
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D- Estratégias que utiliza 
para a identificação e 
encaminhamento para 
cuidados paliativos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conhecer como é reali-
zada a identificação das 
necessidades paliativas 
 
 
 
 
- Identificar como é reali-
zada a referenciação 
para cuidados paliativos. 
 
 
 
- Identificar as vantagens 
e desvantagens da refe-
renciação. 
 

- Como identifica as necessidades 
paliativas dos utentes? 
 
- Neste momento sabe quantos 
utentes, inscritos no Centro de 
Saúde são acompanhados pelas 
equipas de Cuidados Paliativos? 
 
- Acha que o número de doentes 
crónicos e com doença avançada 
tem aumentado ou diminuído? 
 
- Na sua opinião, que interven-
ções poderiam ser desenvolvidas 
para uma identificação precoce 
das necessidades paliativas da po-
pulação?  
 
- Quais as vantagens e desvanta-
gens de referenciar-se para os 
cuidados paliativos? 
 
 
- Sabe quais são os critérios para 
referenciar para as equipas de 
cuidados paliativos? 
 
- Sabe qual o procedimento para 
referenciar para cuidados paliati-
vos? 
 
- Na sua opinião, quando se deve 
referenciar para cuidados paliati-
vos? 
 

 

E- Importância da articu-
lação entre o centro de 
saúde e as equipas es-
pecialistas em Cuida-
dos Paliativos  

 
 
 
 
 
 
 

- Identificar os meios uti-
lizados na articulação en-
tre as diferentes equipas. 

- Pode descrever como estabelece 
a comunicação com as equipas de 
Cuidados Paliativos? 
 
- Qual o meio que acha mais facili-
tador para esta articulação?  
 
- Na sua opinião como deveria ser 
articulada a comunicação com as 
equipas especializadas em Cuida-
dos Paliativos? 
 
- Na sua opinião considera impor-
tante a existência de um elo de li-
gação entre os cuidados de saúde 
primários e as equipas de cuida-
dos paliativos? 
 
 

 
- Descrição do obje-
tivo da articulação 
através de um elo 
de ligação.  

F- Barreira à referencia-
ção para cuidados pali-
ativos  
 
 
 
 

- Identificar as necessida-
des sentidas pelos profis-
sionais de cuidados de 
saúde primários perante 
os doentes paliativos. 
 

- Quais as dificuldades sentidas 
por si perante um doente palia-
tivo? 
 
- Quais são algumas das barreiras 
que você acredita que podem es-
tar impedindo a referenciação 
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- Identificar possíveis 
barreiras no processo de 
referenciação para cuida-
dos paliativos. 

destas pessoas para os cuidados 
paliativos? 
 
- Quais as situações vivenciadas 
perante as pessoas com necessi-
dades paliativas que mais a preo-
cuparam? 
 
- Já alguma vez se sentiu impo-
tente para ajudar um doente pali-
ativo? Se sim, qual seria para si a 
solução desejada? 
 

G- Importância de encon-
tros sobre a partilha de 
experiências. 

- Promover a participa-
ção no encontro das 
equipas de cuidados de 
saúde primários com as 
equipas de cuidados pali-
ativos. 

- Acha importante existir encon-
tro de partilha de experiências 
entre as equipas de cuidados pali-
ativos e cuidados de saúde primá-
rios? 
 
- Está disponível para participar 
no I encontro dos profissionais de 
cuidados de saúde primários com 
as equipas especializadas de cui-
dados paliativos? 
 

- Descrição do obje-
tivo do encontro. 

H- Validação da entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

- Indagar sobre as rea-
ções do profissional de 
saúde. 
 
 
- Recolher sugestões do 
profissional de saúde so-
bre o projeto. 
 
- Concluir a entrevista. 

- O que achou da entrevista e do 
projeto? 
 
- O que acrescentaria ao projeto? 
 
 
Agradeço mais uma vez a sua dis-
ponibilidade para a realização 
desta entrevista e a sua colabora-
ção no desenvolvimento deste 
projeto 

- Agradecimento e 
valorização das opi-
niões dos profissio-
nais. 

 

 

Intervenções após a realização das entrevistas 

 

 Tratamento e análise dos dados:  

 

Análise às respostas fechadas: Calcular medidas estatísticas. 

Análise às questões abertas: Criar grelha de registo e análise de conteúdo. 

Metodologia; 

Análise dos dados; 

Elaborar a conclusão das entrevistas.  
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Apêndice 2 

Grelha de análise das entrevistas 
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Categoria Subcategoria Unidade de registo Freq. Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepção dos cuidados 
paliativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sofrimento 
 

 
Sofrimento imenso 
 
 
Não tem esperança de vida 
 
 
Desespero 
 
 
Dor total 
 
 
Desesperadas 
 
 

 “ (…) são pessoas que têm um sofrimento imenso e a 
abordagem normalmente não é adequada (…)” E2, 
P.56 
 
“ (…)  sobretudo quando a pessoa sabe que já não há, 
já não tem esperança de vida.” E3, P.117 
 
“ (…) as pessoas ficam com essa sensação de 
impotência e desespero de não conseguir controlar a 
situação (…)” E4, P.165 
 
“Pessoas com uma resistência enorme a tudo o que é 
controlo de dor, dor total, surreal (…) precisam de 
muito, muito acompanhamento diário (…)” E5, P.207 
 
“ (…) as pessoas recorrem já numa fase em que já estão 
mais desesperadas.” E6, P.240 
 

 
 
 
 
 
 

Dignidade 

 
Respeito 
 
 
Sentir-seuma pessoa 
 
 
Bem-estar 

 “ (…) respeito pelos direitos humanos…. dignidade, a 
dignidade da pessoa com aquilo que ela precisa (…)” 
E2, P.58 
 
“ (…) aquela pessoa para que ela continuasse a ser, a 
sentir-se uma pessoa, não só uma pessoa que está em 
fim de vida, mas que está cá e quer aproveitar alguma 
coisa da melhor forma (…)” E3, P.119 
 
“ (…) a saúde depende do bem-estar, da alegria, da 
felicidade, do equilíbrio, da paz (…)” E4, P. 149  
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Categoria Subcategoria Unidade de registo Freq. Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qualidade de vida 

Bem-estar holistico  

 

Conforto 

 

Alivio da dor  

 

Equilibrio  

 

Alivio dos sintomas 

 

Estabilizar   

 

 “ (…) no seu todo, enquanto um bem-estar holístico.” 

E1, P.27 

“ (…) tem muito a ver com as medidas de conforto, 

controlo da dor (…)” E2, P.50 

“ (…) quando a pessoa chegar ao fim da vida, tenha tido 

um alívio da dor, conforto, a presença das pessoas que 

são significativas (…)” E3, P.91 

“ (…) para ter um mínimo de qualidade de vida, de 

equilíbrio em relação ao bem-estar, em relação à sua 

(…)” E4, P.137 

“ (…) principalmente para alívio dos sintomas (…)” E6, 

P.232 

“ (…) cuidados para a sua manutenção, ou seja, 
estabilizar dando qualidade de vida, o que nós 
conseguirmos pelo utente.” E7, P.269 
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Categoria Subcategoria Unidade de registo Freq. Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação das necessida-

des paliativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instrumento de avaliação 
 
 
 
 
 

 
Escala numérica  

 

Intuitiva 

 

Experiencia e conhecimento  

 

Intuição 

 “ (…) a única escala que eu tenho disponível no SClinico 

para aplicar é a escala de monitorização da dor, a 

escala numérica.” E1, P.19 

“Eu não sou daquelas pessoas que utiliza muitas 

escalas, instrumentos… sou muito mais intuitiva, muito 

mais da relação do que a pessoa necessita (…) é muito 

o contacto daquilo que eu vejo e do que as pessoas 

acabam por nos dizer.” E4, P.151 

“É totalmente por experiência e conhecimento dos 

doentes, neste momento não aplico por definição 

nenhuma escala propriamente (…)” E5, P.195 

“Talvez por intuição, o doente está num estadio que nós 
não conseguimos dar-lhe qualidade de vida.” E7, P.284 

 
 
 
 
 

Contacto 

Utentes  

 

Identificar as pessoas 

 

Descobrir 

 

Proximidade 

 “ (…) considero que a principal intervenção é começar 

a fazer o trabalho de casa, que é o trabalho de base. 

Que é saber quantos utentes temos em termos reais, 

que precisam desta intervenção (…)” E1, P.21 

“ (…) é ir muito para o terreno, passa por identificar as 

pessoas que estão muito isoladas, tentar perceber 

quais são os problemas de saúde…” E3, P.103 

“ (…) temos uma população envelhecida, isolada, sem 

acesso à saúde e que a única forma de os descobrir é 

termos uma carrinha e lá irmos.” E4, P.153 
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“ (…) os cuidados de saúde de proximidade, acho que 
poderão ser os que mais identificam alguma necessi-
dade paliativa que os dentes possam ter (…)” E5, P.187 
 

Categoria Subcategoria Unidade de registo Freq. Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
Formação 

 
 
 
 
 
 

 
Necessidade de conheci-

mento  

Conhecimentos 

 

Dar resposta  

 

Desconhecimento 

 

Necessidade 

 

 

Se as pessoas não tiverem 
conhecimento não vão 
identificar 
 
 
 
 
Estratégias  

 “ (…) beneficiávamos dos conhecimentos de ter uma 

pessoa com formação avançada nessa área, nós e o 

utente.” E1, P.15 

“(…) máximo de informação ou de formação nessa área 

para conseguir dar resposta (…)” E2, P.109 

“(…) falta de formação das equipas, dos profissionais 

de saúde, não saber qual é o momento certo para 

referenciar, o desconhecimento que existe das tais de 

equipas (…)” E3, P.121 

“(…) há uma grande necessidade de formação dos 
profissionais, para começar.” E4, P.145 

“A formação é fundamental aqui, saber o que é que é 
cuidados paliativos, O que é que fazem os cuidados 
paliativos, O que é uma baixa complexidade, o que é 
que é uma alta, que equipas é que existem para fazer 
isso e depois toda a formação (…) se as pessoas não 
tiverem conhecimento não vão identificar (…)” E5, 
P.197 

“(…) poderia dar uma grande ajuda, neste tipo de do-
entes. Sim, poderia ter umas estratégias para abordar 
aquela situação. Sim, a informação é importante, 
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penso que daria uma resposta mais atempada.” E6, 
P.250 

 
 
 
 
 

Insegurança 

 
 

 

Mais fácil 

 

 

Sozinha   

 

 

Não sabemos 

 

Impotente 

  

“ (…) nenhum deles se encontrava em estado terminal 

de vida, então talvez tenha sido mais fácil para mim 

(…)” E1, P.33 

“A situação que mais me marcou, era eu estar sozinha 

e a família estar sozinha. Era estar eu sozinha com a 

família naquela situação (…)” E2, P.74 

“É horrível quando nós estamos a fazer um domicílio e 

vemos que a pessoa vive com dor e não sabemos como 

controlar isso (…)” E4, P.165 

“ Sinto-me impotente em cuidar de um utente com 
necessidades paliativas.” E7,P.294 
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Categoria Subcategoria Unidade de registo Freq. Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barreiras no acesso aos 

cuidados paliativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mitos 
 

 
Morte 
 
 
Não há mais nada a fazer 
 
 
Nascemos para sofrer 
 
 
Morrer 
 
 
Associados à morte 

 “ (…) por haver ainda uma associação quase que linear 

com a morte (…)” E1, P.37 

“ (…) as pessoas acham que é uma fatalidade e que não 
há mais nada a fazer.” E2, P.64 

“Eu associo logo muito os paliativos à dor (…) ainda vi-

vemos muito aquela ideia: nascemos para sofrer. Não 

estou a criticar ninguém, mas eu vejo muitos médicos a 

dizerem, tem dores, tem que aguentar, isto é muito cul-

tural (…)” E4, P.145 

“Falar em cuidados paliativos as pessoas pensam logo 

que já estão a morrer…” E5, P.213 

“ (…) pensa-se sempre que os cuidados paliativos estão 
associados à morte (…)” E6, P.254 

 
 
 
 

Desconhecimento sobre os 

recursos  

 
 
 

Não existe uma equipa  
 
 
O saber é por ouvir falar  
 
 
 
Não saber qual o momento 
certo 
 
 
Nem sei para quem referen-
ciar  

 “ (…) não existe uma equipa de cuidados paliativos, por 

assim dizer, que dê resposta a situações paliativas, sem 

ser do foro oncológico…” E1, P.9 

“O saber é por ouvir falar, não ouvi nenhuma comuni-

cação em relação a isso (…)” E2, P.52 

“ (…) não saber qual o momento certo para referenciar, 

o desconhecimento que existe das tais equipas especi-

alizadas (…)” E3, P.121 
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Não sabe os recursos que 
têm 
 
 
Quando é que se deve refe-
renciar 
 

“Neste momento, eu nem sei para quem referenciar, 

depois à aquela ideia de referenciar para os cuidados 

paliativos é para irem para algum lado…” E4, P.167 

“ (…) a maior parte das pessoas que trabalha aqui, não 

sabe os recursos que têm. E eu também sei porque fui 

estagiar lá, essa é que é a realidade (…)” E5, P.191 

“A divulgação da equipa ou mesmo a própria vir cá e 
falar, quando é que se deve referenciar ou outro tipo de 
apoio que se pudesse dar.” E6, P.230 
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Categoria Subcategoria Unidade de registo Freq. Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
Promoção da acessibili-
dade aos cuidados paliati-
vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otimizar a articulação 

 

 
 

Trabalhar em rede 
 
 
Comunicação 
 
 
Reunir 
 
 
Partilha  
 
 
 
Consultadoria 
 
 
 
Reuniões 
 

  
“ (…) podermos trabalhar em rede, para podermos par-

tilhar experiências, tirar dúvidas, otimizar conhecimen-

tos (…)” E1, P.41 

“ (…) comunicação, abrir um canal de comunicação, 

seja com um elemento de referência, seja uma forma 

de encaminhamento e comunicação com a equipa dos 

paliativos.” E2, P.66 

“ (…) penso que seria importante reunir connosco em 

espaço físico(…)” E3,P.117 

“ (…) poderá haver um aplicativo, uma partilha de…mas 

eu acho que é fundamental o contacto presencial.” E4, 

P.165 

“Tendo uma partilha já vão pelo menos aceder a isso, 

depois com o tempo e com uma consultadoria, a pessoa 

também vai aprendendo e vai integrando os concei-

tos.” E5, P.215 

“ (…) ter essas reuniões com outras equipas, acabamos 
por adquirir estratégias…”  E6, P.256 
 



Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde 

 

141 
 

 

 

Apêndice 3 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGA-

ÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde 

 

142 
 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, 

não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira rubricar e 

assinar este documento. 

Título do estudo: Palliare+ (saber identificar para melhor cuidar) 

Enquadramento: Este estudo enquadra-se no âmbito do IV mestrado de Enfermagem em Saúde Comuni-
tária e de Saúde Pública, da Escola Superior de Saúde de Beja, Instituto Politécnico de Beja. 

Explicação do estudo: Para a realização deste estudo é fundamental a realização de entrevista semiestru-
turada com audiogravação. Os dados recolhidos referem-se aos dados biográficos e os restantes dados 
seguirão o guião da entrevista e referem-se a perguntas para determinar o conhecimento acerca dos cui-
dados paliativos, nomeadamente, o seu conceito, a perceção e as barreiras à referenciação. Para o estudo 
pretende-se entrevistar todos os elementos, Médicos e Enfermeiros das respetivas equipas. As entrevis-
tas decorrerão numa sala da UCC Ribat, com uma duração prevista de 45 minutos numa única sessão. Os 
dados recolhidos serão guardados durante dois anos e posteriormente serão destruídos.  

Condições e financiamento: Para este estudo não existirão pagamentos de deslocações ou outras contra-
partidas. O financiamento do estudo ficará a cargo do investigador. A participação dos profissionais será 
voluntária e não existirão prejuízos se os participantes desistirem ou não queiram participar.  

Confidencialidade e anonimato: Os dados recolhidos destinam-se única e exclusivamente para este es-
tudo. Estão garantidas as condições de confidencialidade e anonimato dos dados recolhidos. As realiza-
ções das entrevistas serão feitas em ambiente de privacidade. 

Muito obrigado pela sua participação! 

 

Investigador: Rui Miguel Tavares Correia 

Profissão: Enfermeiro 

Local de trabalho: UCC Infante, Lagos 

Contacto telefónico: 938286389 

E-mail: Ruiolhao@gmail.com 

 

Assinatura/s:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram forne-
cidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recu-
sar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito 

 
1 https://www.ordemdosmedicos.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0077090001371555285-672.pdf  

2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

https://www.ordemdosmedicos.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0077090001371555285-672.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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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 garantias de confidencialidade e anonimato que 
me são dadas pelo/a investigador/a. 
 
Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……  /……  /……….. 
 

 

 

 

 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 
        ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 2 PÁGINAS E FEITO EM DUPLICADO: 

                            UMA VIA PARA O INVESTIGADOR, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE  
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Apêndice 4  

Técnica de comparação por pares 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas Comparação 
por pares 

Resultado Ordenação 
Prioridades  

A. Identificação 
das necessidades 
paliativas  

A A A A A = 4 1 

B C D E 

B. Habilidades de 
comunicação  

B B B B B = 2 3 

A C D E 

C. Referenciação 
para cuidados pali-
ativos 

C C C C C = 1 4 

A B D E 

D. Gestão de sin-
tomas 

D D D D D = 3  2 

A B C E 

E. Articulação com 
as equipas de cui-
dados paliativos 

E E E E E = 0  5 

A B C D 
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Apêndice 5 

Cartaz de divulgação do curso básico de cuidados paliativos 
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Curso Básico de 

Cuidados Paliativos 
        De 29 de Junho a 15 de julho 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 | 29 de junho 2021 
 

14h - 14:30h Apresentação do curso básico de 
Cuidados Paliativos 
Mestrando Rui Correia 

  
14:30h - 
15:30h 

Princípio, filosofia e organização 
dos cuidados paliativos 
Mestrando Rui Correia 

Módulo 3 | 3 de julho de 2021 
 
17h - 19:30h Webinar: DOR 

Médico convidado, especialista em 
Cuidados Paliativos 

Módulo 4 | 7 de julho de 2021 
 

Grupo A 
 

9:30h - 10:30h Como comunicar com o do-
ente/família  
Psicóloga da EAPS 

10:30h - 10:45h Pausa 
10:45h - 12:15h Comunicação – Workshop 

(role play) 
Psicóloga da EAPS 

12:15h - 13:30h  Almoço 
 

Grupo B 
 

13:30h - 14:30h Como comunicar com o do-
ente/família  
Psicóloga da EAPS 

14:30h – 16h Comunicação – Workshop 
(role play) 
Psicóloga da EAPS  

Módulo 2 | 30 de junho de 2021  
 

9:30h - 
10:45h 

Apresentação da ECSCP Barla-
vento 
Especificidades dos Cuidados 
Paliativos no domicílio  
Capacitação do cuidador 
Médica e Enfermeira da ECSCP 

10:45h – 
11:30h 

Espiritualidade dos Profissio-
nais de saúde e pessoa do-
ente/família  
Enfermeira da ECSCP 

11:30h - 
11:45h 

Pausa 

11:45h – 
13h 

Controlo de Sintomas Gastroin-
testinais 
Médica da ECSCP 

13h – 14h  Almoço 
14h – 15h Controlo de Sintomas Respira-

tórios 
Médica da ECSCP 

15h – 16h Cuidados nos últimos dias de 
vida  
Enfermeira da ECSCP 
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Curso Básico de 

Cuidados Paliativos 
29 de junho a 15 de julho 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 6 | 15 de julho de 2021 
 
14h -15h Avaliação das necessidades paliati-

vas 
Mestrando Rui Correia 

 
15h – 16h 

Abordagem paliativa nos cuidados 
de saúde primários 
Médica da UCSP 

16h Avaliação e Encerramento do curso 

Módulo 5 | 14 de julho de 2021 
 
9:30h - 10:30h Princípios gerais do controlo 

de sintomas 
Médica da UCP 

10:30h - 11:30h Dor – Workshop (Discussão 
de casos clínicos) 
Médica coordenadora e enfermeira 
chefe da UCP 

11:30 - 11:45 Pausa 
11:45 - 12:45 Terapêutica subcutânea (Hi-

podermóclise e administração 
de fármacos) 
Enfermeira da EIHSCP 

12:45h – 14h Almoço 
14h – 15h Questões éticas em fim de 

vida 
Enfermeira da EIHSCP 

15h – 16h Encontro com a equipa de cui-
dados paliativos Intra-hospi-
talar e Unidade de interna-
mento 
Equipa IHSCP e UCP 
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Apêndice 6  

Desenho do projeto 
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Projeto Palliare + 

(Saber identificar para melhor cuidar) 

Validação de 

requisitos 

Desenho Implementação Avaliação 

Validação da pertinência do 
problema e operacionalização 
do projeto com os orientadores.  

 

Stakeholders: 
 
Diretora executiva do ACES; 
Enfermeiro diretor do ACES; 
Enfermeira coordenadora 
UCC; 
Enfermeiros; 
Médicos; 
Equipas de Cuidados 
Paliativos (Hospitalar, Intra-
Hospitalar e Comunitária); 
Equipa de apoio psicossocial 
da unidade hospitalar. 

Aumentar os conhecimentos 

sobre os cuidados paliativos 

(Identificação e referenciação 

precoces dos utentes com 

necessidades paliativas) dos 

profissionais de saúde da unidade.  

Reunir com os Enfermeiros e 
Médicos para discussão sobre a 
proposta de projeto a 
implementar. 

 
Realização de ciclo formativo 
“Curso Básico de Cuidados 
Paliativos” na Unidade 
Funcional. 

 

Reunião com os formadores 
(Equipas de Cuidados 

Paliativos): 
Apresentação do projeto de 
Saúde, respetivo formato e 
objetivos; 
Discussão sobre as temáticas a 
abordar na sessão de formação 
a desenvolver; 
Calendarização da sessão de 
formação.  

 

Criação de norma de 

procedimento 

(identificação das 

necessidades paliativas 

nos doentes crónicos, 

através da aplicação do 

instrumento NECPAL) a 

implementar pelas 

equipas de saúde na 

consulta do adulto, nas 

consultas domiciliárias e 

Unidade Móvel de 

saúde 

Adesão ao projeto 
 

Realizar entrevistas aos 

profissionais de saúde. 

Reunir com os parceiros (Definir): 
Espaço físico 
Formadores 
Áreas de formação a desenvolver 
Divulgação do Projeto 
Definir frequência e formato das 
sessões de formação. 

 

Conhecimento dos 

profissionais acerca do 

processo de 

identificação e 

referenciação dos 

utentes com 

necessidades paliativas 

Divulgação do projeto pela 
população em geral através de 
uma Exposição fotográfica 
“Olhares sobre os Cuidados 
Paliativos” a realizar pelo 
concelho. 

 
Reunião com os profissionais de 
saúde: 
Participação e discussão sobre a 
criação da norma para determinar 
as necessidades paliativas dos 
doentes crónicos inscritos na 
Unidade Funcional. 
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Apêndice 7 

Norma de procedimento 
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Apêndice 8 

Plano de formação 
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Módulo Data Duração Tema Conteúdos Metodologia Avaliação Recursos Formadores 

 
 
I 

29/6 30m Introdução ao curso 
básico de Cuidados 

Paliativos 

Acolhimento, apresentação 
do curso e entrega da 
documentação 

Expositiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa, 
avaliação 

através de um 
questionário 

Computador; 
Videoprojector; 
Documentos de 

trabalho 

Mestrando Rui 
Correia 

29/6 1h Princípio e filosofia 
dos Cuidados 

Paliativos 

Conceito de cuidados 
paliativos; Sofrimento; 
Dignidade; Qualidade de 
vida; Abordagem paliativa; 
Dados demográficos; 
Organização dos serviços; 
Recursos da região algarvia; 
Rede Nacional de Cuidados 
Paliativos. 

Expositiva Mestrando Rui 
Correia 

II 3/7 2h:30m Webinar: Dor Fisiopatologia da dor; 
Avaliação/classificação da 
dor; Comunicação com o 
doente; Terapêutica 
farmacológica;  
Caso clínico. 

Expositivo Computador Médico 
convidado 

especialista em 
Cuidados 
Paliativos 

 
 
 
 
 

III 

30/6 1h Especificidades dos 
cuidados paliativos 

no domicílio: 
Capacitação do 

cuidador 

- Especificações da ECSCP do 
ACES; 
- Especificidades dos 
cuidados paliativos no 
domicílio; 
- Capacitação do cuidador. 

Expositivo  
 
 
 
 
 

Computador; 
Videoprojector; 
Documentos de 

trabalho 

Médica 
coordenadora 
e enfermeira 

chefe da ECSCP 

30/6 1h Espiritualidade dos 
profissionais de 

saúde e 
doente/família 

- Diferenciação de conceitos: 
espiritualidade e 
religiosidade; 
- Diferentes aspetos da 
espiritualidade: significado, 
transcendência e harmonia; 

Expositivo Enfermeira da 
ECSCP 
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- Atitude para a 
espiritualidade: envolvido, 
presente e desperto. 
- Estratégia para o 
autocuidado espiritual. 

30/6 1h:15m Controlo de 
sintomas 

gastrointestinais 

Náuseas e vómitos, 
Obstipação e Oclusão: 
definição, Fisiopatologia, 
causas, 
abordagem/tratamento 
farmacológico e não 
farmacológico. 

Expositivo Médica da 
ECSCP 

30/6 1h Controlo de 
sintomas 

respiratórios 

- Dispneia, Tosse, Ronco 
terminal: Definição, 
prevalência, 
abordagem/tratamento 
farmacológico e não 
farmacológico.  

Expositivo Médica da 
ECSCP 

30/06 1h Cuidados nos 
últimos dias de vida 

- Características dos últimos 
dias de vida; 
- Prevalência dos sintomas no 
final de vida; 
- Cuidados à pessoa doente e 
família; 
- Estratégias não 
farmacológicas para o alívio 
dos sintomas; 
- Fármacos essenciais no final 
de vida. 

Expositivo Enfermeira da 
ECSCP 

 
IV 

7/7 1h Como comunicar 
com o 

doente/família 

Interpretação da 
comunicação; 
Dinâmica da “agenda do 
doente”; 

Expositivo Psicóloga da 
EAPS 
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Informação; “aspectos 
chaves”; A minha morte – 
reflexão; Conspiração do 
silêncio; Comunicação de 
más notícias; facilitadores da 
comunicação – princípios 
básicos. 

7/7 1h Comunicação - 
Workshop 

Interpretação de papéis. Role-Play Treino de 
simulação 

Psicóloga da 
EAPS 

 
V 

14/7 1h Princípios gerais do 
controlo de 

sintomas 
 

Unidade de internamento de 
cuidados paliativos; 
Equipa Intra-Hospitalar de 
cuidados paliativos; 
Referenciação do doente 
para cuidados paliativos; 
Ligação com os outros 
recursos de cuidados de 
saúde na comunidade. 

Expositivo Computador; 
Videoprojector; 

Documentos de 
trabalho 

 
Médica da UCP 

 
 
 
 
 

V 

14/7 1h Dor – Workshop  Identificação dos 
sinais/sintomas de maior 
complexidade que 
necessitam de cuidados 
hospitalares; 
Qual a melhor abordagem no 
domicílio – 
reflexão/discussão. 

Estudo de casos 
clínicos 

 
 
 
 
 
 
 
Formativa, 
avaliação 
através de um 
questionário 

 Médica 
coordenadora 
e enfermeira 
chefe da UCP 

14/7 1h Terapêutica 
subcutânea 

(Hipodermóclise e 
administração de 

fármacos) 

Sintomas mais prevalentes; 
Princípios gerais do controlo 
de sintomas; 
Vias de administração da 
terapêutica; 
Via SC e fármacos. 

Expositivo  
Enfermeira 

coordenadora 
da EIHSCP 

14/7 1h Questões éticas em 
fim de vida 

Ética em fim de vida; 
discussão de casos clínicos. 

Expositivo Enfermeira da 
EIHSCP 



 
 

169 
 

Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/7 1h Encontro com a 
equipa de cuidados 

paliativos Intra-
hospitalar e 
Unidade de 

internamento 
 

Apresentação da unidade de 
cuidados paliativos – 
Unidade Hospitalar. 

Expositivo Equipa IHSCP e 
UCP  

 
VI 

15/7 1h Avaliação das 
necessidades 

paliativas 
 

Instrumentos de avaliação; 
Abordagem integral 
paliativa; Ferramenta 
NECPAL;  
Avaliação multidimensional – 
IPOS; 
Plano Individual de 
Intervenção; Caso Clínico. 

Expositivo; 
Estudo de caso 

 Mestrando Rui 
Correia 

 1h Abordagem 
paliativa nos 
Cuidados de Saúde 
Primários 
 

   Médica da 
UCSP 
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Apêndice 9 

Cronograma de atividades 
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           Fonte: Elaboração própria 
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Apêndice 10 

Cartaz informativo 
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Apêndice 11 

Panfleto informativo 
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Apêndice 12 

Resumo da Revisão Sistemática da Literatura 
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A importância da capacitação dos profissionais de saúde na prestação de 

cuidados aos doentes com necessidades paliativas: revisão sistemática da 

literatura 

 

 

La importancia de la formación de los profesionales sanitarios en la 

atención a los pacientes con necesidades paliativas: revisión sistemática de 

la literatura 

 

The importance of training health professionals in providing care to 

patients with palliative needs: a systematic literature review 

 

 

 

Rui Correia – Mestrando em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública da Escola Superior de 

Saúde de Beja: Instituto Politécnico de Beja, Portugal. 
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Resumo  

 

Introdução: A falta de conhecimentos dos profissionais de saúde em Cuidados Paliativos constitui 

uma das maiores barreiras no acesso dos doentes a estes cuidados. Aumentar a formação e a 

capacitação dos profissionais é considerado pelas entidades internacionais como um eixo 

prioritário de atuação, de modo a reduzir uma das maiores disparidades mundiais: a desigualdade 

no acesso aos cuidados paliativos. O objetivo desta revisão é avaliar se a capacitação dos 

profissionais de saúde em Cuidados Paliativos contribui para um aumento das competências na 

abordagem ao doente com necessidades paliativas e identificar que tipos de programas de 

intervenção foram utilizados para promover essa capacitação. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados da PubMed e EBSCOhost, no período 

compreendido entre 2016-2021. Foram encontrados 508 artigos tendo sido incluídos 6 artigos para 

revisão final. Os artigos foram submetidos a avaliação da qualidade metodológica segundo as 

recomendações do Instituto Joanna Briggs. 

Resultados: Em todos os artigos os profissionais foram submetidos a programas específicos de 

formação em Cuidados Paliativos e em todos eles verificou-se aquisição de novos conhecimentos e 

competências com aplicação na prática clínica diária.   

Conclusão: Os programas de formação contribuíram para o aumento de novas competências na 

abordagem ao doente/família com necessidades paliativas. 

 

 

Descritores (MeSH): Cuidados Paliativos; Capacitação; Profissionais de saúde. 
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Apêndice 13 

Questionário de avaliação de conhecimentos em Cuidados Paliativos 
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1- Os cuidados paliativos destinam-se apenas aos utentes em fase terminal? 

 

         Verdadeiro 

          Falso 

 

2- Por ação paliativa entende-se qualquer medida com o intuito curativo que visa minorar as re-

percussões negativas da doença sobre o bem-estar global do doente. 

         Verdadeiro 

         Falso 

 

3- Utente de 65 anos com o diagnóstico de Esclerose lateral amiotrófica, atualmente encontra-se 

dependente de terceiros, com períodos de agressividade verbal com a cuidadora, apresenta dor 

moderada (5) e disfagia a líquidos. Nunca aceitou o diagnóstico e sempre recusou ser referenci-

ado para os cuidados paliativos. Qual o procedimento correto a fazer? 

 

         Explicar a importância de ser referenciado para os cuidados paliativos 

         Perceber quais os motivos da recusa 

         Iniciar o processo de referenciação 

         Todas estão corretas   

 

4- Quais os critérios para referenciar para cuidados paliativos? 

              Utente com doença incurável, avançada e progressiva 

Grande impacto emocional para o doente/família relacionado com a proximidade da 

morte. 

              Pouca resposta às terapêuticas curativas. 

              Todas estão corretas. 

          

5- Qual o procedimento para referenciar para a equipa de cuidados paliativos hospitalar? 

 

           Através do SClinico   
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           Formulário em papel 

           Telefone  

 

6- Qual o procedimento para referenciar para a equipa comunitária de suporte em cuidados palia-

tivos? 

           Através do SClinico   

           Formulário em papel 

           Telefone  

 

7- O controlo de sintomas não é um dos critérios para referenciação para as equipas de cuidados 

paliativos. 

           Verdadeiro 

           Falso 

 

8- Na escada analgésica da dor da WHO, para a dor moderada (degrau 2) são utilizados apenas 

analgésicos não opióides? 

Falso. É recomendado o tramadol, a codeína assim como os adjuvantes (paracetamol e 

metamizol magnésico).  

Falso. Para além do paracetamol, pode-se utilizar o tramadol e a codeína, assim como a 

morfina, Fentanil e buprenorfina. 

Verdadeiro. Em conjunto com o paracetamol é recomendado a utilização dos     AINES.          

9- A dor total compreende que aspetos multidimensionais? 

          Necessidades físicas e psicológicas.  

          Necessidades sociais e espirituais.  

          Nenhuma é verdadeira.  

          Todas estão corretas. 

 

10- Quais os principais efeitos adversos dos opióides? 

          Obstipação, náuseas e vómitos 

          Obstipação, sedação e confusão 

          Obstipação e prurido 

          Todas estão corretas 
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11- Na presença de náuseas/vómitos induzidas por oclusão intestinal, o antiemético de escolha é: 

            Ondansetron 

           Metoclopramida 

           Domperidona 

                  Haloperidol 

 

12- O antiemético de primeira linha nos vómitos induzidos por quimioterapia é: 

                      Dexametasona 

                      Ondansetron 

                      Haloperidol 

                      Metoclopramida 

 

13- Mulher de 75 anos com o diagnóstico de neoplasia gástrica com carcinomatose peritoneal, 

com oclusão intestinal (delgado), sem indicação cirúrgica. Qual(is) das seguintes afirmações é 

falsa? 

           Não pode ser tratado em casa.  

           Deve recorrer, o quanto antes ao serviço de urgências.  

           Pode comer e beber o que lhe apetecer.  

           Todas estão incorretas. 

 

14- Qual dos seguintes medicamentos tem como principal atuação a estimulação de peristalse:         

              Macrogol 

Glicerina  

Lactulose 

Bisacodilo 

  

15- O sr. António de 87 anos de idade, padece de neoplasia maligna da próstata com metastatiza-

ção óssea há 5 anos, está sonolento, pouco reativo, há 2 dias que não ingere por via oral. A 

família está angustiada devido à respiração ruidosa. O tratamento mais indicado é: 
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         Acetilcisteína 

Codeína 

Butilescopolamina 

Haloperidol 

 

16- A hipodermóclise (infusão de fluídos no tecido subcutâneo) é um procedimento reco-

mendado sempre que a pessoa em fim de vida recusa alimentar-se/hidratar-se por via 

oral. 

 

Verdadeiro 

 Falso 

 

17- Qual o instrumento que permitem identificar doentes com possíveis necessidades paliativas? 

             IPOS 

             NECPAL 

             Ambos 

             Nenhum 

 

18- Das doenças a seguir mencionadas quais as que podem indiciar possíveis necessidades paliati-

vas?  

            Doenças oncológicas 

            Insuficiência multiorgânica 

            Demências  

            Todas estão corretas 

 

19- Perante um doente que não é expectável que venha a falecer no espaço de 1 ano, é correto 

afirmar que o doente apresenta necessidades paliativas, de acordo com o instrumento NECPAL? 

            Sim 

            Não  
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20- Considera-se que um doente apresenta necessidades paliativas (NECPAL +) se apresentar a 

pergunta surpresa positiva e pelo menos 1 parâmetro positivo  

 

         Verdadeiro  

         Falso 
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Apêndice 14 

Questionário de satisfação do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título | Cuidados Paliativos na Comunidade: Capacitação dos Profissionais de Saúde 

 

186 
 

 

 

 

 

 

 

  
Muito obrigado pela sua participação! 

A sua opinião sobre esta ação de formação é muito importante para nós. Por favor marque 
com um (x) à frente de cada um dos parâmetros abaixo indicados, considerando a seguinte 
escala: 

1- Nada 2- Pouco 
3- Suficiente  4- Bom 
5- Muito Bom  

 

Conteúdos programáticos                              
                                                     

1 2 3 4 5 

Os conteúdos das ações de formação são úteis e pertinentes      

Interesse e qualidade dos conteúdos apresentados      

Adequação dos métodos utilizados aos temas tratados      

Duração das ações de formação      

Formadores 
 

Domínio e clareza na exposição dos temas apresentados      

Documentação e bibliografia adequada      

Capacidade dos formadores para esclarecerem dúvidas      

Pontualidade/gestão dos horários das sessões        

Organização 
 

Qualidade das instalações      

Condições físicas      

Qualidade da formação      

Horário das sessões      

Avaliação global da ação de formação 
 

Aquisição de novos conhecimentos      

Utilidade prática das formações      

Avaliação global do curso      

Sugestões/comentários/críticas 
 
 


