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O presente projeto de investigação pretende estabelecer as bases
para uma profunda e consistente investigação sociológica sobre o
trabalho dos profissionais de saúde nos diferentes tipos de equipas
de cuidados paliativos (CP) existentes em Portugal, a fim de
desenvolver um modelo de base capaz de aumentar a qualidade da
intervenção das equipas de CP, nomeadamente no que poderíamos
designar como sendo a sua "dimensão social". Desta forma, os
objetivos do projeto são:

i) analisar os processos de definição e comunalização de
trajetórias de final de vida (TFV) (processos de decisão e
intervenção nas trajetórias de final de vida que envolvem
tradução e partilha de elementos cognitivos entre diferentes
atores sociais) medicamente definidas postas em prática por
profissionais de CP para reduzir a incerteza e apaziguar a
inquietude e a discórdia ou desacordo entre atores relevantes
(os pacientes e suas famílias);

ii) identificar e sistematizar as principais dificuldades e desafios
interacionais que ocorrem durante as interações estabelecidas
para a concretização dos processos de intervenção e decisão;

iii) compreender se e em que medida existe uma variação
significativa neste tipo de processos em diferentes contextos
de CP, isto é, em diferentes tipos de equipa de CP; iv) organizar,
partindo do conhecimento produzido no quadro dos objetivos
i), ii) e iii), um modelo de base de transferência de
conhecimentos adequado para melhorar a qualidade das
intervenções das equipas de CP, nomeadamente no que diz
respeito aos processos em análise. O estudo pretende
contribuir para o avanço do conhecimento no campo dos
estudos sociológicos sobre CP, nomeadamente em Portugal,
através de: i) análise do papel da discórdia, das situações de
desacordo e da incerteza no quadro dos CP; ii) estudar as
situações de discórdia nas suas relações com o quadro mais
amplo das carreiras de doença; iii) abordar as relações entre
estas carreiras e as TFV;

iv) analisar as maneiras pelas quais os profissionais de CP tentam
reduzir, através de processos de negociação, a discórdia e a
incerteza em CP, compondo uma diversidade de visões e
compromissos em torno da TFV.

Consideramos que as principais realizações esperadas da
investigação aqui desenvolvida são:

(i) o avanço do conhecimento na nossa área, substanciado por (a)
uma ampliação do campo de estudo da Sociologia da Saúde
portuguesa, que tem produzido, até agora poucos estudos
sobre cuidados paliativos (note-se que os cuidados paliativos
são um campo relativamente recente de trabalho no nosso
país); (b) uma melhoria do nosso quadro teórico, previamente
estabelecido na nossa própria investigação sociológica4,
desenvolvido sobre cuidados paliativos, que será atualizado
estando os conceitos utilizados num campo onde esperamos
ver alguns de seus limites e possibilidades no trabalho;

(ii) a produção de informações e conhecimentos socialmente úteis
(a) sobre algumas condições centrais de ação profissional e
julgamento em cuidados paliativos, que podem ser úteis para a
reflexão sobre as práticas dos profissionais da área; (b) que
possam atender às necessidades das Organizações Não
Governamentais e das Agências Públicas neste setor.

SUMÁRIO SÍNTESE METODOLÓGICA

O projeto será realizado por via de uma estratégia de investigação
qualitativa, designadamente por recurso a métodos de observação
direta e inquérito por entrevista, numa primeira fase e reuniões
parcelares com profissionais de saúde, numa segunda fase. O
projeto desenvolve-se, assim, em duas fases principais: colheita e
análise de dados, numa primeira fase, e transferência de
conhecimento, numa segunda fase.
A população em estudo é constituída pelos profissionais de
Medicina, Enfermagem e Serviço Social em CP. Escolhemos essas
profissões porque (i) os profissionais de cada um deles trabalham
diretamente e em proximidade com pacientes em final de vida e
suas famílias; (ii) são profissões reconhecidas nas equipas de CP
portuguesas; (iii) são profissões que as instituições de ensino
superior participantes no projeto formam, através dos seus cursos,
quer de formação inicial, quer pós-graduada, o que é relevante nos
processos de transferência de conhecimento do projeto.

A amostra do estudo será constituída pelos profissionais que
trabalham em CP nos serviços de CP selecionados para o processo
de trabalho de campo. Em Portugal, de acordo com a Lei, os tipos de
equipa de CP são: a) Unidades de Cuidados Paliativos; b) Equipas
Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos; c) Equipas
Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos.

A abordagem prevista será posta em prática por meio de uma
abordagem metodológica baseada na pesquisa de terreno, no
sentido dado pela expressão nos estudos antropológicos e
etnográficos. Radica esta perspetiva na noção de que uma visão
aprofundada da ação, designadamente da ação profissional, não
pode ser facilmente obtida por um simples e breve encontro entre o
observado e o observador, como no caso de uma pesquisa
quantitativa ampla (que, obviamente, tem as suas próprias
vantagens e campos específicos de relevância científica). Para dar
conta das complexidades da ação, estaremos, em geral, melhor
posicionados se pudermos acompanhar os atores sociais num
quadro qualitativo de pesquisa, encarando as suas atividades diárias
nos seus próprios níveis de julgamento e modos de envolvimento na
ação e compreendendo em profundidade o sentido dado às ações
pelos próprios atores sociais que as desenvolvem. Este é um
processo que envolve uma investigação dilatada no tempo, por um
lado, e que implica um trabalho permanente de interpretação
conceptual e colheita de dados, por outro lado. O nosso propósito é,
portanto, fazer uma colheita de dados profunda, em três períodos,
nesta primeira fase: no primeiro, por meio de observação direta, não
sistemática e de entrevistas exploratórias; no segundo, através de
observação etnográfica e análise conversacional; e no terceiro,
através de entrevistas em profundidade. Depois disto, se necessário,
validando também desta forma os domínios conceptuais
emergentes, realizaremos entrevistas curtas com profissionais.

A análise dos dados recolhidos será desenvolvida por via de
procedimentos metodológicos característicos da Grounded Theory,
designadamente por via de análises de conteúdo e análise
conversacional realizadas ao longo do processo de recolha de dados,
produzindo as três fases “clássicas” de codificação no plano deste
paradigma metodológico, a codificação aberta, axial e seletiva.
Na segunda fase do projeto, relativa à transferência de
conhecimento, proceder-se-á por análise dos corpus de material
empírico coligido e tratados na primeira fase. A organização sinótica
destes dados resultante da primeira fase permitirá então realizar
sessões de co-análise de dados com os profissionais participantes no
estudo, ampliando assim a colaboração entre a equipa de
investigação e a equipa de saúde e facilitando o diálogo e a
hibridização do conhecimento profissional com o conhecimento
oriundo do(s) processo(s) de investigação.

Além dos potenciais benefícios indiretos relacionados com a
produção e difusão de conhecimento científico sobre a matéria, os
profissionais de saúde participantes no estudo serão envolvidos em
sessões de co-análise de dados, como descrito acima, nas quais
terão oportunidade, quer de conhecer em detalhe as conclusões
provisórias do estudo alcançadas pela equipa, quer ainda de discuti-
las com a equipa, nas mesmas sessões.

BENEFÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE 
PARTICIPEM NO ESTUDO

ATIVIDADES

As atividades do projeto decorrerão em cinco fases:

1. Fase exploratória e de abertura de terrenos

Contacto com Unidades de Cuidados Paliativos com vista à abertura
de seis terrenos institucionais. Constituem-se como critérios
principais para a selecção de terrenos i) a composição
multiprofissional das equipas e ii) a diversidade social da população
de utentes.

2. Fase de observação exploratória e de constituição do corpus

Num primeiro momento o trabalho de pesquisa etnográfica será
substanciado através da produção de notas etnográficas e
documentação fotográfica dos locais e momentos mais significativos
do dia-a-dia profissional. Estes materiais irão servir de base empírica
para a demarcação de quadros interaccionais relevantes, os quais
serão posteriormente gravados em registo sonoro.

3. Fase de entrevistas

Paralelamente à constituição do corpus nos vários terrenos
institucionais, realizar-se-ão pesquisas de terreno, imediatamente
seguidas de entrevistas aos profissionais envolvidos, de forma a
facilitar a verbalização, por estes, de descrições e análise de práticas
ancoradas em situações concretas de atividade.

4. Fase de co-análise dos dados

O corpus constituído e transcrito de acordo com o quadro da Análise
Conversacional Etnometodológica resultará em dados primários e
secundários de grande relevância para a discussão das práticas
conversacionais em sede de sessão de co-análise de dados, entre os
investigadores do projeto e em conjunto com os próprios
profissionais.

5. Fase de transferência de conhecimento

Prevê-se a produção de materiais didáticos, nomeadamente um
manual de boas práticas, elaborados com base nos resultados das
fases anteriores, bem como a disseminação dos resultados do
projeto através da organização de eventos académicos e sessões de
formação profissional.

As sessões de co-análise serão realizadas por via de uma
metodologia de focus-group, permitindo o desenvolvimento de
conclusões mais sistematizadas e partilhadas para o projeto, as
quais incorporarão, como já dito, os contributos dos profissionais de
saúde.
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