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8. Anexo 
 
 

Qualidade de assistência aos doentes terminais ao nível dos 

Cuidados de Saúde primários 

 

O meu nome é Aude Alice Dias Martins e sou aluna do 6º ano de Mestrado integrado em 

Medicina na faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior.Encontro-me a 

realizar a minha tese de mestrado intitulada " Qualidade de assistência aos doentes terminais 

ao nível dos Cuidados de Saúde primários", onde pretendo avaliar a qualidade da assistência 

que é oferecida aos doentes terminais das listas dos Médicos de Medicina Geral e Familiar, 

através de um inquérito dirigido aos Médicos de Medicina Geral e Familiar dos Centros de 

Saúde da Covilhã, Belmonte e Fundão. 

Existem 11 perguntas neste inquérito 

 

Grupo1 

 

[1] sexo * 
Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

  Feminino 

  Masculino 

 

[2] Centro de Saúde em que exerce: * 
Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

  covilhã 

  Belmonte 

  Fundão 

 
 

 [3] Em que meio Exerce? * 
Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

  Urbano 

  Rural 
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[4] Número de anos de experiência: * 
Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

  <1 

  1-5 

  6-10 

  >10 

 

[5] Número de doentes paliativos de que cuida anualmente: * 
Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

  <=2 

  3-5 

  6-9 

  >=10 

 

[6] Escolher um número sendo que 1 corresponde a discordo totalmente, 2 
discordo, 3 nem concordo/ nem discordo, 4 concordo  e 5 concordo 
totalmente 
 
 Comunicação com doentes e familiares * 

Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item: 

  
 
1 2 3 4 5 

Acho que é dificil lidar com familiares de doentes por causa 

da sua agenda reservada que lhes permite desculparem-se se 

solicitados 

                    

Tenho dificuldade em estabelecer um diálogo se o doente 

assume automaticamente que eu já connheço os seus 

problemas 

                    

Discutir os problemas e as necessidades de um doente torna-

se difícil para mim quando o doente não aceita começar a 

falar sobre ele próprio 

                    

Tenho dificuldade em falar com um doente e seus familiares 

quando eles próprios não querem admitir a natureza da 

situação 

                    

Tenho dificuldade em lidar com uma situação na qual existe 

desacordo mútuo dentro da família 
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[7] O conceito de " tecnologia dos cuidados no domicílio" cobre todas as 
exigências clínicas presentes, desde as relacionadas com o diagnóstico, os 
meios auxiliares de diagnóstico e ainda vários procedimentos ma 
is específicos que possam ser eventualmente necessários. Exemplos: 
utilização de bombas infusoras, transfusão de sangue, oxigénio, 
paracenteses.... 
 
Organização e coordenação de cuidados * 
Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item: 

  1 2 3 4 5 

Tenho problemas com os processos burocráticos que existem 

na organização, relacionados com a assistência aos doentes de 

cuidados paliativos 

                    

A organização da "tecnologia dos cuidados no domicílio" 

consome-me muito tempo 
                    

É difícil organizar a "tecnologia dos cuidados no domicílio"                     

Eu preciso investir muito tempo em funções de coordenação                     

      

[8] Conhecimento e perícia * 
Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item: 

  1 2 3 4 5 

Falta-me competência para utilizar adequadamente a 

"tecnologia dos cuidados no domicílio" 
                   

Não é facil adquirir conhecimentos sobre o desempenho 

apropriado da utilização da " tecnologia dos cuidados no 

domicílio" 

                   

Tenho pouco conhecimento a respeito das outras 

possibilidades dos cuidados de saúde e de cuidados sociais nos 

doentes paliativos 

                   

Não é facil adquirir conhecimentos sobre as diversas 

possibilidades de tratamento 
                   

Tenho pouco conhecimento sobre as possíveis opções de 

tratamento em cada caso 
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[9] Cuidados integrados * 
Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item: 

  1 2 3 4 5 

A obtenção de cuidados extra (fora da minha equipa) para os 

doentes de cuidados paliativos é difícil 
                    

Tenho problemas laborais se pretendo realizar trabalho 

domiciliário profissional 
                    

A transferência de dados do doente a partir do médico 

especialista para mim não é adequada 
                    

Não há compromissos claros sobre quem é o médico principal 

no atendimento do doente durante a fase paliativa 
                    

Eu não estou totalmente familiarizado com as medidas que 

podem ser utilizadas por outros prestadores de cuidados de 

saúde e do ambiente social 

                    

Tenho dificuldades em obter colaboração da equipa do 

hospital, quando o doente tem alta, para ser garantida a mais 

adequada continuidade dos cuidados 

 

                    

[10] Tempo disponível para os familiares * 
Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item: 

  1 2 3 4 5 

Na minha opinião, não posso dispor de tempo suficiente para 

dar atenção aos familiares                      

      

[11] comentários adicionais  
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
  
  
 

 

 

 

 
 


