
Esperança 
em fim de vida
Esperança é…

Possibilidade de um futuro melhor perante a incerteza ou uma dificuldade1…

Força de vida dinâmica e multidimensional caracterizada por uma confiança, 

apesar de incerta, de alcançar um futuro melhor que para a pessoa esperançosa é 

realisticamente possível e significativa2…

Mitos:

“Se lhe contar a verdade sobre a sua doença, vou retirar-lhe a esperança e vai morrer 
mais cedo…”
“Não tem tratamento curativo, vai perder a esperança…”
“Está a realizar quimioterapia paliativa, já não há esperança de qualquer solução…”

Factos:

Contar a verdade sobre a doença não diminui a esperança e não antecipa a morte3;

A esperança é mantida no mesmo nível nos doentes em cuidados paliativos versus 
nos doentes alvo de cuidados curativos2;

Os doentes alvo de tratamento paliativo, mesmo com informação prognóstica 
realista, mantêm a esperança2.



Como medir a Esperança?
ESCALA DE ESPERANÇA DE HERTH – Doença Crónica – (HHI-PT-DC)4

 Discordo 
totalmente Discordo Concordo Concordo 

totalmente 

1. Tenho uma atitude positiva perante a vida     

2. Tenho objetivos a curto, médio e/ou a longo 
prazo     

3. Sinto-me completamente só     

4. Consigo ver possibilidades no meio das 
dificuldades     

5. Tenho uma fé que me dá conforto     

6. Tenho uma profunda força interior     

7. Sou capaz de dar e receber carinho/amor     

8. A minha vida tem um rumo     

9. Acredito que cada dia tem potencial     

10. Sinto que a minha vida tem valor e mérito     

As quatro opções de resposta devem ser cotadas da seguinte forma: 
Discordo totalmente – 1; Discordo – 2; Concordo – 3; Concordo Totalmente – 4. 
A questão nº 3 deve ser cotada de forma inversa. A pontuação total varia entre 10 e 40. Quanto maior 
a cotação obtida, maior a esperança da pessoa. O profissional de saúde poderá trabalhar cada item para 
aumentar a esperança do doente e seus familiares.

• Manter comunicação honesta, empática e verdadeira com o doente,
 de acordo com a sua vontade

• Permitir todas as esperanças e trabalhar a “esperança realista” 

• “Esperar pelo melhor, preparar-se para o pior”
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