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secção - Área Temática: Sociologia da Saúde

Título: Nos corredores do fim de vida: trajetórias, contextos e modos de envolvimento na ação na prestação
de cuidados paliativos

Abstract::
Os cuidados de saúde orientados para o tratamento de doentes terminais apresentam múltiplos dilemas e
desafios que conduzem a uma reorganização do trabalho hospitalar e domiciliário pelos profissionais de
saúde, de acordo com as necessidades dos atores envolvidos na prestação desses cuidados de saúde.
Esta relação estabelecida entre os sujeitos envolvidos na prestação de cuidados de saúde e os doentes e as
suas famílias exige a compreensão daqueles que são os seus contextos socioculturais e biográficos, que
emergem em situações de interação e dão sentido às experiências de prestação de cuidados pelos
profissionais da enfermagem, da medicina e do serviço social, que trabalham diretamente com doentes na
fase terminal da vida.
Neste sentido, o propósito desta comunicação é o de apresentar o modo como os profissionais de saúde
organizam os seus quotidianos de trabalho e constroem um conjunto de arranjos que lhes permitam
aproximar-se às expectativas dos doentes e das suas famílias, quer em contexto hospitalar de cuidados
paliativos e de medicina interna, quer em contexto de prestação de cuidados domiciliários, dando enfase a
um trabalho de proximidade, estabelecido entre os profissionais de saúde e os doentes terminais e as suas
famílias.
Para tal, procurar-se-á interpretar os resultados do projeto «Construindo caminhos para a morte: uma análise
de quotidianos de trabalho em cuidados paliativos» (PTDC/CS-SOC/119621), financiado pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia, assim como do projeto de doutoramento intitulado «Organização do trabalho
hospitalar e modos de envolvimento na ação nos serviços de medicina, cuidados paliativos e equipas de
cuidados domiciliários no tratamento de doentes incuráveis na fase final da vida».
Os dados recolhidos seguiram os pressupostos de uma metodologia de caráter qualitativo através da
realização de observação etnográfica em dois serviços de internamento em cuidados paliativos, assim como
a realização de entrevistas a profissionais da enfermagem, da medicina e do serviço social que trabalham
diretamente e em proximidade com doentes terminais e as suas famílias, quer em contexto de internamento
hospitalar – cuidados paliativos e medicina interna –, quer em contexto de cuidados domiciliários.
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