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O poster apresenta dados parcelares de uma investigação mais vasta, no âmbito do doutoramento em Enfermagem. O seu
OBJECTIVO principal é o Caracterizar a gestão de sentimentos na interacção que o enfermeiro estabelece com o doente em fim
de vida, num hospital de agudos. A recolha de dados foi feita em dois serviços de medicina interna de um hospital de agudos,
mediante a observação participante em 42 turnos, num total de 170h e da análise de 9 entrevistas narrativas.

PALAVRAS-CHAVE: cuidar em fim de vida; cuidar na agonia; cuidados paliativos; hospital de agudos

Na interacção enfermeiro-doente em fim de vida num hospital de agudos, a gestão de sentimentos acontece numa escalada progressiva, depende da
construção da confiança mútua e tem um potencial terapêutico variável. É fortemente condicionada pela: gestão da informação, cultura «curativa», a 

falta de trabalho em equipa, características do doente e família e sobretudo pelo desenvolvimento pessoal e profissional do enfermeiro. A prática 
reflexiva revela-se uma boa prática, mas não acontece de modo regular, organizado, nem é universal.
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A gestão de sentimentos acontece em cada momento e 
depende da construção da CONFIANÇA mútua. 

Observou-se INTENCIONALIDADE TERAPÊUTICA, em que o enfermeiro actua e 
intervém com uma intenção, de aliviar a tensão, a ansiedade, o medo e o 

sofrimento existencial

O ENFERMEIRO:
- usa perícias de comunicação

-explora/fomenta a expressão de sentimentos, expectativas e 
vivências do doente

- cria clima de abertura
- compromete-se, mostra humildade, sensibilidade e disponibilidade

- partilha aspectos da sua vida pessoal, não íntimos
-demonstra reciprocidade e cumplicidade

- cria afectos
- garante continuidade dos cuidados e da presença, “o estar lá”,

- facilita/fomenta a presença da família

Os enfermeiros têm consciência dos seus limites e assumem-nos. 

Têm dificuldades acrescidas com doentes desinformados e com sofrimento 
arrastado. 

A Gestão da Informação influencia fortemente o modo como fazem a gestão dos 
sentimentos

Fazem gestão dos sentimentos de impotência  e frustração, ao lidar com sofrimento 
inútil, adoptam estratégias de superação, uns pela negativa, outros pela positiva. 

Alguns protegem-se privilegiando apenas tarefas técnicas. 

A PRÁTICA REFLEXIVA é uma boa prática, mas não tem carácter regular, 
organizado, nem é universal .


