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RESUMO 
 

Objetivo: Avaliar a percepção dos profissionais da equipe multiprofissional da Unidade de 

Terapia Intensiva do Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes acerca dos cuidados 

paliativos na unidade e contribuir para a qualificação do cuidado em saúde na atenção em 

UTIs e qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Métodos: Tratou-se de um estudo 

exploratório de corte transversal. Foi aplicado um questionário para caracterização da amostra 

e avaliação da percepção acerca dos cuidados paliativos na UTI do HRS Telecila Freitas 

Fontes. As respostas às questões foram analisadas com base na proposta do Discurso do 

Sujeito Coletivo, de dupla representatividade. Resultados: Foram obtidas 73 respostas, as 

quais elencaram aspectos sociodemográficos relacionados aos componentes da amostra, e 

aspectos sobre o conhecimento em cuidados paliativos. Há unanimidade em torno da 

percepção dos profissionais em relação à relevância da paliação, entretanto, percebe-se que 

há lacunas importantes dentro do conhecimento necessário para a sua efetivação segura. Há 

concordância quanto à necessidade de implementação de protocolos e capacitações 

direcionadas ao tema. Conclusões: Diante da perceptível necessidade de capacitação do 

serviço no que tange a cuidados paliativos, este trabalho consegue analisar a percepção da 

equipe multiprofissional da UTI em relação a essa temática, construindo-se um diagnóstico 

potente capaz de repercutir em intervenções importantes em saúde.  
Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Unidade de Terapia Intensiva. Profissionais de saúde. Medicina 

Paliativa. Cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida.  

  



 

 
 

ABSTRACT 

 
Objective: To assess the perception of professionals from the multidisciplinary team of the 

Intensive Care Unit of the Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes about palliative 

care in the unit and contribute to the qualification of health care in ICU care and quality of life 

for patients and their relatives. Methods: This was an exploratory cross-sectional study. A 

questionnaire was applied to characterize the sample and assess the perception of palliative 

care in the ICU of HRS Telecila Freitas Fontes. The answers to the questions were analyzed 

based on the proposal of the Discourse of the Collective Subject, with dual representation. 

Results: 73 answers were obtained, which listed sociodemographic aspects related to the 

sample components, and aspects about knowledge in palliative care. There is unanimity 

around the perception of professionals in relation to the relevance of palliation, however, there 

are important gaps within the knowledge necessary for its safe implementation. There is 

agreement on the need to implement protocols and training directed at the topic. Conclusions: 

Given the perceived need for training in the service regarding palliative care, this study is able 

to analyze the perception of the multidisciplinary ICU team in relation to this issue, building a 

powerful diagnosis capable of impacting important health interventions. 
Keywords: Palliative Care. Intensive Care Units. Health Personnel. Palliative Medicine. Hospice Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua cuidados paliativos como 

uma abordagem que objetiva a melhora da qualidade de vida dos pacientes que 

enfrentam doenças terminais, assim como a assistência de seus familiares. Essa 

abordagem perpassa por diversos aspectos, englobando a identificação precoce, o 

alívio da dor e do sofrimento psíquico, o zelo espiritual e emocional (FLORIANI et al., 

2007). 

O cuidado paliativo, portanto, trata de um cuidado à integralidade do indivíduo, 

não apenas ao seu diagnóstico; sendo imprescindível, para tal fim, a atuação 

multiprofissional na assistência em saúde (MS, 2008). 

Com o desenvolvimento das tecnologias na saúde, o momento da morte 

passou a ocorrer cada vez menos no espaço domiciliar, migrando, então, para o 

âmbito hospitalar, principalmente para esfera da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

lócus onde está concentrado o maior número de pacientes com doenças crônicas, 

sem perspectiva terapêutica curativa, os quais constituirão uma parcela importante 

dos pacientes cuja assistência será guiada pela paliação (MORITZ, 2008).  

Nas UTIs, a assistência é permeada por técnicas e aparatos tecnológicos 

especializados visando as melhores possibilidades curativas, entretanto, é importante 

que haja o preparo profissional para lidar com o paciente cuja cura já não é possível. 

Nesse momento, deve-se considerar o conforto do paciente como uma prioridade, 

evitando medidas fúteis, que levam ao prolongamento do sofrimento, sendo essa uma 

competência cujo despreparo ainda é evidente (MORITZ, 2008; MELO, 2008).  

Diante do exposto, se percebe a complexidade e especificidade do manejo dos 

pacientes em Cuidados Paliativos, bem como as potenciais limitações dos serviços de 

terapia intensiva em atender adequadamente essa demanda. Por isso, entende-se a 

necessidade de intervenção para proporcionar o melhor manejo desses pacientes.  

Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção 

acerca da importância dos cuidados paliativos da equipe médica e multiprofissional da 

UTI do Hospital Regional Telecila Fontes Freitas, no município de Caicó/RN, assim 

como contribuir para a qualificação do cuidado em saúde e para a qualidade de vida 

dos pacientes e seus familiares. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
Essa revisão está dividida nos seguintes aspectos: Histórico; A UTI do Hospital 

Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes; e O paciente que necessita de cuidados 

paliativos. 
 

 

 2.1. HISTÓRICO  
 

 

Os tratados atribuídos a Hipócrates junto com a fundação da subsequente 

civilização judaico-cristã fundamentaram os valores básicos da prática médica, bem 

como a etiqueta a eles relacionada.  

É fato que os avanços científicos impactaram sobremaneira na prática da arte 

médica e essas transformações nos impõem o esforço cognitivo e emocional para 

adaptar os princípios universais anteriormente citados às novas possibilidades de que 

dispomos para tratar e curar os doentes (BRASIL, 2008).  

Apesar da busca incansável pela cura, pela devolução de uma vida cheia de 

possibilidades aos pacientes, a certeza da morte é talvez a verdade mais firme e auto 

evidente para os seres humanos em geral. Ainda que nossos aparatos tecnológicos 

nos forneçam a possibilidade de retardar a morte, isso pode gerar confusão quanto 

aos limites nos quais uma boa prática médica se converte, na verdade, em uma má      

prática (GALRIÇA NETO, 2010).  

No ponto em que o corpo já não mais atende aos métodos terapêuticos dos 

quais dispomos, se instala então um novo sofrimento para o doente e sua família 

relacionado à desesperança de mudança daquela situação.  

Além da própria finitude, há uma multiplicidade de circunstâncias, repercussões 

e vivências relacionadas a este evento, sendo preciso cuidar e buscar o alívio do 

sofrimento com o mesmo ou com maior empenho diante dessa realidade. (WAGNER, 

2013).   

As mudanças no perfil etário das populações dos países desenvolvidos e, 

especialmente da população brasileira, destacam o envelhecimento populacional e o 
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aumento da expectativa de vida (BRASIL, 2008). 

Decorrente disso é o aumento do número de doentes crônicos e idosos. Nesses 

indivíduos, a sobrevida se prolonga, mas também as morbidades, tornando-os mais 

suscetíveis a complicações das doenças preexistentes (BRASIL, 2008). 

Quando complicam, esses pacientes em geral, terão acesso ao arsenal 

tecnológico disponível para suporte a vida nas unidades de terapia intensiva (UTIs). 

Segundo a Portaria n° 3432/1 do MS, as UTI´s são “unidades hospitalares 

destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco que dispõem de 

assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com equipamentos específicos 

próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias 

destinadas a diagnóstico e terapêutica”. 

Há então uma clara tendência ao aumento do número de pacientes cujo 

processo de morrer será mais prolongado e que as Unidades de Terapia Intensiva são 

os locais nos quais frequentemente nos depararemos com pacientes mantendo 

terapêuticas tradicionais quando a finitude já é inevitável (MATSUMOTO, 2012). 

Não é incomum encontrarmos pacientes cujo curso da doença já não mais se 

pode modificar invadidos por acessos venosos múltiplos, tubos orotraqueais, sondas 

vesicais, sondas nasogástricas ou nasoentéricas.  

Nesses casos, se verifica que todo esse aparato apenas serve para prolongar 

o final de vida. Não raro, esses pacientes sentem fortes dores, têm seus corpos 

expostos a estranhos, eliminam muitas secreções, apresentam graus de confusão 

mental e estão restritos ao leito. 

Urge então fornecer uma boa assistência quando não é mais possível mudar o 

curso das doenças, de forma que essa fase final da vida seja melhorada tanto quanto 

possível.  

O famoso quadro “The Doctor”, 1891, foi pintado por Samuel Luke Fildes em 

homenagem ao médico que assistiu seu filho na hora da morte. Temos a 

representação do profissional permanecendo mesmo quando não há mais cura a ser 

realizada, ele permanece para consolar, paliar e minorar o sofrimento físico e psíquico 

(MOORE, 2008).  

Na medicina moderna, o advento dos cuidados paliativos sistematiza e dispõe 

todo o arsenal farmacológico e não farmacológico disponível para melhor cuidar de 
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pacientes cujo curso de doença não pode mais ser modificado.  

Por ser um campo de conhecimento e prática relativamente novos, observa-se 

que poucos centros de formação de profissionais de saúde de fato preparam seus 

egressos para lidar desta maneira com a impossibilidade de cura, assim comumente 

acumulam-se nos hospitais os pacientes sem possibilidade de cura recebendo 

assistência inadequada para a realidade na qual se encontram (ANCP, 2009). 

O surgimento dos cuidados paliativos se confunde com antigas instituições 

denominadas Hospices, as quais se destinavam ao cuidado de moribundos, mendigos 

e abandonados com os relatos mais antigos datando do século V (ANCP, 2012).  

Na segunda metade da década de 1960 se estabelece o Movimento Hospice 

Moderno fundado pela inglesa Cicely Saunders. No Brasil, a introdução dos Cuidados 

Paliativos se deu no início da década de 1980, com progressão desde então. A 

substituição do termo Hospice por Cuidados Paliativos se deu depois, por iniciativa da 

OMS, visando utilizar um termo de mais fácil tradução (ANCP, 2012).  

Sabe-se que diferentes habilidades são necessárias nos diferentes contextos 

em que os profissionais de saúde tratam seus pacientes. De acordo com a 

compreensão da filósofa e escritora polonesa Halina Bortnowska, a qual atuou como 

voluntária num hospice, há diferenças entre uma ética de cura e de atenção.  

Na ética da cura, predominam as virtudes militares, a dureza, o não se dar por 

vencido, nela o médico é o “general”; na ética da atenção, o paciente é o soberano, 

há necessidade de compaixão afetiva e da centralização do cuidado de acordo com 

as necessidades mais iminentes do doente (ANCP, 2009). 

Em face disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou sua primeira 

definição de Cuidados Paliativos em 1990: “cuidado ativo e total para pacientes cuja 

doença não é responsiva a tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas 

e de problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do Cuidado 

Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e 

familiares”.  

O termo ainda foi aperfeiçoado com modificações feitas pelo mesmo órgão em 

2004: o Cuidado Paliativo é “uma abordagem que promove a qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da 

vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, 
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avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e 

espiritual”.  

De acordo com Silva (SILVA, 2019) os princípios norteadores dos cuidados 

paliativos são: 

● Promoção de alívio da dor e outras sintomatologias desagradáveis; 

● Afirmação da vida e aceitação da morte como um processo normal da 

vida; 

● Não aceleração e não adiantamento da morte; 

● Integração dos aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do 

paciente; 

● Oferta do sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão 

ativamente quanto possível, até o momento de sua morte; 

● Oferta do sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença 

do paciente e o enfretamento do luto; 

● Abordagem multiprofissional para focar nas necessidades dos pacientes 

e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto; 

● Melhora da qualidade de vida como influência positiva no curso da 

doença; 

● Início o mais precoce possível, em conjunto com outras medidas de 

prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia, incluindo todas as 

investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas 

estressantes. 

A boa prática de cuidados paliativos é urgente, mais ainda quando se observa 

a agressividade das condutas curativas.  

Como já destacado, especificamente em unidades de terapia intensiva, são 

destinados esforços medicamentosos e invasivos de forma agressiva visando 

preservar a vida do paciente e proporcionar condições para a recuperação fisiológica.  

Desse modo, a questão do cuidado humanizado tem sido amplamente discutida 

desde o surgimento da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 

Saúde, procurando, efetivamente, colocar em prática os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, respeitando a privacidade dos 

envolvidos nesse processo e, criando, um ambiente de atendimento acolhedor e 
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confortável (FIGUEIREDO et al, 2018; POSSATI et al, 2017). 

As bases que compõem a Política Nacional de Humanização são a 

transversalidade da assistência, ou seja, a ampliação do grau de comunicação entre 

os envolvidos (usuários e prestadores de serviço de saúde); a indissociabilidade entre 

atenção e gestão, ou seja a relação intrínseca entre os modos de cuidar e os modos 

de gerir; e a afirmação do protagonismo e da autonomia no desenvolvimento de 

atitudes de corresponsabilidade na produção de saúde (SANCHES et al, 2016). 

Ao se colocar as bases a serem alcançadas pelos serviços de saúde temos a 

valorização dos usuários, trabalhadores e gestores envolvidos no processo de 

produção de saúde incentivando sua autonomia e fornecendo a melhoria nas 

condições de trabalho e assistência (RIBEIRO et al, 2017; POSSATI et al, 2017). 

Conforme o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2005), a UTI se caracteriza 

como um local de especialização e tecnologia, cujo espaço de trabalho é destinado 

aos profissionais da saúde que possuem competências, habilidades e conhecimentos 

para realizar procedimentos específicos na área. 

 Em função das novidades tecnológicas e da inexistência de um planejamento 

para este cenário, as decorrências são gigantescas e interferem na estrutura psíquica 

dos profissionais fazendo aflorar situações inusitadas que passam por transtornos 

laborais, sociais, de aprendizagem, entre outros, associados a um grande sentimento 

de impotência.  

Nesse aspecto, os trabalhadores que atuam nas UTIs precisam possuir preparo 

técnico, pois, experienciam situações decisivas que definem o limite entre a vida ou a 

morte (MONTEIRO, et. al., 2013). 

Assim, a UTI se cria por meio da necessidade de aperfeiçoamento material e 

humano, objetivando atender a pacientes em estado crítico. Para tanto, a UTI é 

apontada como um ambiente agressivo, exaustivo e sobrecarregado de emoções. Se 

convive em um ambiente em que a morte é uma constante e, por isso, os sentidos 

devem estar aguçados à espera que ocorra uma emergência a ser atendida de forma 

rápida (LEITE, 2005).  

Outrossim, é um local que tem um fluxo constante de profissionais, causando 

dificuldade nas relações intra e interpessoais. Nesse ambiente, a tecnologia convive 

com o humano, pois existe muitos aparelhos, associado à pouca comunicação, 
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corroborando com a ansiedade dos familiares dos doentes internados (SANCHES; 

CARVALHO; SILVA, 2007). 

Devido a esses fatores citados anteriormente, os profissionais da área de saúde 

que trabalham em UTI são predispostos a serem acometidos por sofrimento psíquico, 

motivado, justamente, pela complexidade das ações realizadas nesse local, 

repercutindo sobre a geração do estresse durante a realização dos serviços 

específicos e a ocorrência de morte de pacientes (GOMES; LUNARDI; WILSON; et. 

al., 2006). 

Pesquisas enfatizam que o sofrimento psíquico dos trabalhadores da área de 

saúde se encontra associado ao trabalho na UTI, devido ao rígido controle do tempo 

de trabalho, à forma como se organiza esse setor, ao sofrimento em observar o estado 

crítico dos pacientes terminais, à falta de recursos materiais, além da ausência de 

equipamentos especializados e de pessoal capacitado para esse trabalho (LEITE, 

2005).  

Ademais, dados de pesquisas comprovam que existem conflitos no 

relacionamento entre os membros da equipe multidisciplinar.  Nessa mesma acepção, 

a jornada de trabalho que inclui horas em fins de semana e feriados e a utilização 

inadequada dos equipamentos de proteção individual – EPIs, contribuem para o 

sofrimento psíquico desses trabalhadores (BEUMER, 2008; CAMPOS; DAVID, 2011). 

Em decorrência do exposto acima, é preciso, nas UTIs, uma observação ainda 

mais atenta da equipe médica para a indicação dos cuidados paliativos e que os 

demais membros da equipe multiprofissional disponham de conhecimentos e 

habilidades para investir esses cuidados para os pacientes e famílias que deles 

necessitam.  

É preciso lembrar: o ser humano é além de biológico, biográfico, é também 

naturalmente gregário, portanto, a atenção da equipe de saúde também deve estar 

voltada para a família ou rede de apoio mais íntima do doente.  

Por se tratar de pacientes graves, por definição, não é incomum que os doentes 

se beneficiem mais de cuidados paliativos a partir de dado momento no curso da 

internação ou mesmo que esta indicação de terapia paliativa já esteja presente desde 

o início do quadro, apesar de não ter sido devidamente observada.  

É preciso então pôr em prática estratégias que facilitem a observação das 
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indicações e funcionamento dos cuidados paliativos nesses ambientes de cuidado 

intensivo.  

 
 
2.2. A UTI DO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ TELECILA FREITAS FONTES 
 

 

A UTI do Hospital Regional do Seridó (HRS) Telecila Freitas Fontes, situado no 

município de Caicó-RN, faz parte dos serviços essenciais prestados para a população 

do referido município e circunvizinhos dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Implantada desde a inauguração do HRS em 1990 (SESAP, 2013), dispõe de nove 

leitos gerais e um leito de isolamento.  

Recém-reformada em 2018, a UTI conta com financiamento das Associações 

dos Municípios do Seridó através do CISS (Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Seridó), recursos estaduais da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte 

e da Secretaria de Saúde do Município de Caicó-RN.  

Sendo assim, os profissionais - médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeuta, entre outros - locados na unidade fazem parte do quadro de recursos 

humanos da tríade mencionada. O serviço de hemodiálise, implantado recentemente, 

é prestado por empresa privada através de licitação pública (SESAP, 2013).   
Detalhando a capacidade de recepção do HRS, este serviço de referência loco-

regional apresenta atendimentos 24h voltados para urgência e emergência, 

disponibilizando atendimentos especializados em: cirurgia geral, ortopedia, psiquiatria 

e cirurgia buco-maxilo-facial. Apresenta 38 leitos de enfermaria clínica e 35 leitos de 

enfermaria cirúrgica.  

O Hospital apresenta serviço de pronto-socorro dividido em áreas conforme 

classificação de risco: azul, verde, amarela e vermelha. Portanto, a UTI da referida 

instituição funciona como retaguarda para todos os pacientes graves, agudos ou 

crônicos admitidos ou transferidos de outras instituições (SESAP, 2013).  

Sendo então o local apropriado para a monitorização, a vigilância e o cuidado 

intensivos, são encaminhados para a UTI os doentes politraumatizados com 

necessidade de cuidados intensivos, pacientes sépticos, quadros cardiovasculares, 
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respiratórios e neurológicos agudos, pós-operatórios complicados, quadros 

internados descompensados no setor de enfermaria clínica, pacientes cirúrgicos 

apresentando descompensação de morbidades clínicas, intoxicação por 

medicamentos ou venenos, dentre outros quadros graves com risco de morte.  

Como discutido previamente, se nota o perfil de risco de morte dos pacientes 

internados em UTI. Nesse contexto, vale lembrar que de acordo com a resolução n° 

41 de 31 de outubro de 2018, os cuidados paliativos deverão ser ofertados em 

qualquer ponto da rede de saúde, incluindo atenção hospitalar, urgência e 

emergência.  

É necessário que a atenção primária, a ambulatorial e a hospitalar estejam em 

concordância, com referência e contrarreferência para melhor fluxo desses pacientes 

na rede de saúde. 

Como visto, a aplicação dos cuidados paliativos envolve um atendimento 

multidisciplinar com o paciente e a família. Demanda tempo, ambiente calmo, 

acolhedor, com respeito às individualidades e crenças religiosas (ANCP, 2009).  

A responsabilidade da equipe inclui a avaliação das necessidades e do grau de 

satisfação dos familiares sobre os cuidados realizados e a preservação da integridade 

do paciente como ser humano, estendendo-se para além das intervenções 

tecnológicas e farmacológicas direcionadas ao paciente (NUNES et al., 2004). 

Segundo a OMS, ocorrem cerca de 58 milhões de mortes por ano no mundo, 

sendo 34 milhões por doenças crônicas degenerativas incapacitantes e incuráveis. 

Esses valores absolutos tendem aumentar nos próximos anos em virtude do 

envelhecimento populacional e acréscimo na qualidade de vida.  

No Brasil, 70% das mortes por doenças crônicas ocorrem nos hospitais, sendo 

a maioria delas na UTI (PESSINI; BERTACHINI, 2006). Em consonância, as doenças 

cardiovasculares e oncológicas correspondem às principais patologias de base dos 

pacientes com indicação de cuidados paliativos na UTI do HRS, seguindo a tendência 

da transição epidemiológica brasileira e mundial. 
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2.3.  O PACIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 

 

De acordo com os atributos, o planejamento é executado colocando em 

relevância as particularidades vivenciadas de cada paciente. De modo que no 

processo de reabilitação o destaque são os pacientes e seus familiares, enfatizando 

que a assistência seja prestada de forma holística.  

Essa interação gera um processo de cuidado interativo e intersubjetivo onde 

acontece o envolvimento de um profissional com o outro de maneira que conserve 

essa interação.  

A relação da equipe multidisciplinar com a família que convive com a existência 

da doença passa por uma experiência que se encontra na necessidade de entender 

e reconhecer a competência de confronto das pessoas incluídas no processo de 

adoecer.  

Assimilar as interações da família com a doença proporciona ao profissional de 

saúde compreender que o cuidado familiar também necessita de atenção e 

norteamento. Essa compreensão reflete positivamente sobre a qualidade de vida do 

paciente desde que a família tenha apoio e orientação numa fase complicada, sendo 

fundamental consolidar os vínculos para tentar um controle do bem-estar físico e 

psíquico do paciente, auxiliando para o desenvolvimento de estratégias, como fator 

determinante no auxílio para conseguir ultrapassar o momento do tratamento. 

O processo de humanização aparece com o objetivo de repensar as práticas 

de cuidado prestado ao paciente, onde os aspectos tecnológicos presentes nas 

Unidades de Terapia Intensiva - UTI, essenciais à manutenção da vida, tornam-se 

meros instrumentos se o aspecto do cuidado propriamente dito não estiver voltado 

para a necessidade dos pacientes. 

A humanização deve se tornar o foco em todas as esferas que abrangem o 

cuidar e as especialidades que assistem às pessoas, principalmente para atender a 

pacientes que podem passar longos períodos internados. Deve-se assistir o paciente 

como um todo, de forma holística.  

O papel importantíssimo dos cuidados paliativos é a aplicabilidade nos 

cuidados aos pacientes, exigindo conhecimentos técnicos e científicos, além de 
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habilidades em todas as modalidades e serviços de auxílio, de maneira que enfrente 

tudo isso por meio de apoio emocional. 

Diante da inexistência de cura e do conseguinte esgotamento de esperanças 

de reversão do quadro, os cuidados tornam-se então paliativos. A duração de tempo 

na qual esses cuidados serão prestados se torna pouco relevante, sendo mais 

importante a garantia de continuidade da prestação de cuidados, garantindo conforto 

e controle da dor (CALDEIRA, 2013). A equipe multiprofissional deve, portanto, 

prestar-se ao doente e à família, garantindo-lhes uma assistência digna (PESSINI, 

2009). 

A comunicação do profissional da saúde, paciente e família se caracteriza pela 

humanização, impondo uma relação entre os seres humanos, promovendo 

transformações no ciclo em que se encontra a família no ambiente de trabalho e, 

alcançando, todos que estão envolvidos (LEITE, 2007).  

Se admite que os impactos da doença, principalmente para os pacientes, sejam 

entendidos como fator relevante às condições emocionais, socioeconômicas e 

culturais entre os familiares. (GARGIULO, et. al. 2007).    

Existe uma alta demanda de diversos casos em que os cuidados paliativos 

poderiam ser indicados oportunamente. É importante que os profissionais de saúde 

saibam o curso natural das principais doenças, bem como identificar o status funcional 

debilitado, as indicações de Cuidados Paliativos mediante as condições clínicas do 

paciente e o reconhecimento dos limites das opções terapêuticas. 

Um dos critérios mais discutidos é o que se refere ao prognóstico de tempo de 

vida do paciente. O limite designado em seis meses de expectativa de vida poderia 

ser utilizado para indicação de Cuidados Paliativos exclusivos (FINE, P). 

A escala de performance status de Karnofsky e Escala de Performance 

Paliativa (PPS) são instrumentos úteis para avaliar a condição clínica do paciente, 

sendo de maior utilidade em pacientes oncológicos. Por elas se avaliam as atividades 

de vida diária devido a condição clínica sobrejacente correlacionando com prognóstico 

específico. Uma pontuação na escala Karnofsky inferior a 70% é indicação de 

cuidados paliativos precocemente (ANCP, 2009). 

Historicamente, as doenças neoplásicas são as principais indicações para 

iniciar a paliação, pois a própria apresentação da doença em estágios avançados 
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demarca a fase de irreversibilidade e terminalidade determinadas pela patologia. 

Metástases em múltiplos órgãos, síndromes paraneoplásicas, queda do status 

de funcionalidade do paciente, tratamento cirúrgico proibitivo são alguns exemplos de 

fatores que determinam negativamente a qualidade de vida do paciente oncológico 

(ANCP, 2009).  

Culturalmente, falar de cuidados paliativos é sinônimo de terminalidade. Porém, 

condições que promovam queda significativa da qualidade de vida também são alvos 

de cuidados paliativos, como ocorre, por exemplo na Síndrome de Imobilidade em 

pacientes geriátricos.  

Neste caso, ocorre perda significativa da capacidade funcional, física, dietética. 

Esses pacientes, frequentemente, apresentam múltiplas morbidades em estágios 

avançados. Nesse contexto, focar em promover bem-estar global caracteriza uma boa 

prática clínica. Diminuição da vitalidade progressiva e previsibilidade da morte nos 

próximos meses são ponderações a serem feitas pelos profissionais (ANCP, 2009). 

Doenças frequentemente tratadas em ambiente de terapia intensiva são as de 

origens cardiovasculares. Essas patologias apresentam curso clínico variável e 

dependente de múltiplos aspectos, sendo um obstáculo para início oportuno de 

cuidados paliativos. 

 Cita-se como exemplo a Insuficiência Cardíaca (IC), já que “por causa desses 

prognósticos de incerteza, os pacientes que morrem de IC têm sido considerados os 

que têm a menor compreensão de sua condição e o menor envolvimento no processo 

de tomada de decisão relativa aos seus cuidados” (Murray, et. al., 2002).   

Estudos são necessários para mostrar a casuística das principais causas que 

demandam cuidados paliativos na UTI do HRS. Por se tratar de UTI geral, apresenta 

o viés de seleção quanto às doenças não neoplásicas.  

Doenças não neoplásicas que geralmente demandam cuidados paliativos de 

forma precoce e que são frequentemente observadas na UTI do HRS são: Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) com necessidade de intubação orotraqueal de longa 

permanência, coma, pneumonias broncoaspirativas de repetição, dificuldade no 

desmame da ventilação mecânica, insuficiência cardíaca de baixo débito com altas 

doses de drogas vasoativas e hipotensão refratária, dispneia em repouso em 

pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) com posterior 
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necessidade de ventilação mecânica. 

Depreende-se por fim que são diversas as indicações de cuidados paliativos, 

sendo importante o alinhamento do conhecimento teórico à prática dos profissionais 

de saúde. 

 
3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 
Avaliar a percepção dos profissionais da equipe multiprofissional da Unidade de 

Terapia Intensiva do Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes acerca dos cuidados 

paliativos na unidade. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 
Contribuir para a qualificação do cuidado em saúde na atenção em UTIs e para a 

qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. 
 

 

4. MATERAIS E MÉTODOS 
 

Tratou-se de um estudo exploratório de corte transversal. Para a coleta de 

dados foi utilizado um questionário estruturado contendo questões pertinentes ao 

objetivo do estudo, isso é, acerca da percepção de importância dos cuidados paliativos 

no serviço em questão sob a ótica dos profissionais de saúde lá atuantes. A escolha 

da técnica se pautou na fácil aplicação e conversão dos dados para formatos digitais, 

facilidade de pontuação das questões objetivas, garantia da uniformidade devido à 

padronização e baixo custo (RIBEIRO, 2008) (GIL, 1999). 

Para Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. Já para 

Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de questões, elaboradas para 
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gerar os dados necessários para se atingir os objetivos de um projeto de pesquisa. 

Em suma, são instrumentos constituídos por uma série ordenada de perguntas, 

abertas ou fechadas, a serem respondidas por escrito. As questões abertas permitem 

maior liberdade ao informante na formulação de suas respostas, utilizando linguagem 

própria, com a expressão de comentários, opiniões; há, entretanto, maior margem 

para parcialidade do entrevistador, sendo mais onerosa e demorada a análise das 

respostas. As questões fechadas, ou limitadas, por sua vez, restringem a expressão 

dos informantes, sendo, entretanto mais objetivas e mais facilmente aplicadas 

(MARCONI, LAKATOS, 1999). 

O questionário proposto é uma versão adaptada do utilizado nos estudos de 

Brugugnolli (BRUGUGNOLLI, 2013), visando o englobamento das diferentes 

ocupações existentes dentro da equipe multiprofissional e a percepção dentro da UTI 

do HRS Telecila Freitas Fontes (Anexo I). São abordadas questões 

sociodemográficas (nome, idade, sexo, profissão, ano de formatura) e questões 

qualitativas sobre conhecimento e ética em saúde relacionados à paliação. 

 

4.1. POPULAÇÃO E AMOSTRA 
O público-alvo para a coleta de dados foram os profissionais diretamente 

envolvidos na prestação de cuidados em saúde do Hospital Regional do Seridó, 

inserido na IV Região de Saúde do Rio Grande do Norte, no município de Caicó. Entre 

eles, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, 

farmacêuticos, assistentes sociais e médicos.  

Com uma população de 62 profissionais, a amostra estimada inicialmente foi 

de 50 indivíduos, sendo utilizado como critério de elegibilidade: ser profissional de 

saúde atuante da UTI do HRS Telecila Freitas Fontes. O cálculo amostral foi realizado 

considerando um intervalo de confiança de 95% e margem de erro amostral de 5% 

numa população considerada homogênea.  

 

4.2. ASPECTOS ÉTICOS: 
Durante a coleta dos dados foi apresentado aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III), segundo a Resolução 466/2012, a qual 

determina as normas e as diretrizes que regulamentam as pesquisas envolvendo 
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seres humanos, garantindo anonimato e sigilo de dados confidenciais (BRASIL, 2012). 

Esses profissionais foram informados a respeito do questionário através de informes 

no próprio hospital e por meio de veículos midiáticos. 

A data de aplicação do questionário foi definida conforme conveniência do 

serviço e dos profissionais durante o primeiro semestre de 2021. Em conformidade 

com o Art. 7° da resolução 580/18 do Conselho Nacional de Saúde, a pesquisa visou 

respeitar os preceitos administrativos e legais da instituição, sem prejuízo às duas 

atividades funcionais, portanto, o questionário foi disponibilizado fora do horário de 

atividade funcional, em formato online. O tempo estimado para a resposta foi de vinte 

minutos. 

Os riscos relacionados à pesquisa são: eventuais desconfortos, como 

desconforto muscular devido à posição sentada e desconforto ocular ou dor de cabeça 

por necessitar olhar por maior tempo na tela do computador, tablet ou celular para 

responder a pesquisa; eventual constrangimento ao responder as questões propostas; 

cansaço em virtude do tempo de exposição em frente ao computador, tablet ou celular; 

insegurança e receio de instalação de algum programa de invasão do seu computador, 

celular ou tablet. Esses riscos puderam ser minimizados devido ao pouco tempo 

necessário para responder ao questionário e ao anonimato assegurado aos 

participantes, assim como pelo uso de uma plataforma segura. Como benefícios, 

entende-se a possibilidade de auxiliar o serviço de saúde da UTI do HRS Telecila 

Freitas Fontes a fornecer uma melhor assistência aos pacientes que necessitam de 

cuidados paliativos, agindo, assim, em prol da melhora da qualidade de vida dos 

pacientes que estão em estado terminal ou outro quadro que os elejam aos cuidados 

paliativos. O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa FACISA, 

conforme parecer 4.706.102 (Anexo II). 

 

4.3. ANÁLISE DOS DADOS: 
As respostas às questões foram analisadas com base na proposta do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), de dupla representatividade, à semelhança do estudo 

realizado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) por 

Brugugnolli et al.  (BRUGUGNOLLI, 2013). O DSC visa promover uma tabulação de 

dados qualitativos por meio de procedimentos que visam agregar depoimentos para 
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expressar uma ideia por meio de expressões-chave das respostas dos sujeitos; a 

apreensão e análise estatística de termos-chave e ideias centrais possibilitam melhor 

dimensão da pesquisa sem que haja prejuízo ao caráter qualitativo das questões.  

A dupla representatividade, isso é, qualitativa e quantitativa, das respostas e 

opiniões do grupo emerge da pesquisa: qualitativa, uma vez que cada opinião 

individual é apresentada sob forma de discurso, recuperando os distintos conteúdos 

e argumentos que conformam a dada opinião na escala social; e quantitativa, pois 

cada discurso tem também uma expressão numérica (indicando quantos 

depoimentos, do total, foram necessários para compor cada Discurso) e, portanto, 

confiabilidade estatística (LEFEVRE, 2006). 

Subsequentemente, a avaliação dos resultados alcançados foi um processo 

amplo, visando provocar uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar 

seus progressos, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar deliberações sobre 

ações posteriores (MITRE et al, 2008).  

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS® 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, com posterior verificação de 

consistência da digitação. Após a estruturação final do banco de dados as variáveis 

do estudo foram dicotomizadas. Foi realizada inicialmente uma análise descritiva, 

utilizando médias, desvios padrão, medianas, intervalos interquartis e distribuição de 

frequências das variáveis.  

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Após a aplicação de 73 questionários, foram recebidas 73 respostas. O 

aumento da amostra foi justificado pelo acréscimo de profissionais decorrente da 

pandemia de COVID-19, a qual ocasionou o remanejamento de profissionais de outros 

setores para a UTI. A mediana de idade dos participantes do estudo foi de 35, com 

mínima de 23 e máxima de 59 anos. Quanto ao gênero, a maioria da amostra é 

composta por mulheres (71,2%). Sobre a área de atuação, temos um quadro 

profissional em que 15,1% são médicos; 30,1%, enfermeiros; 30,1%, técnicos de 
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enfermagem; 6,8%, nutricionistas; 11%, fisioterapeutas; e 6,8%, assistentes sociais 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Área de atuação dos sujeitos da pesquisa. Caicó/RN, 2021. 

 

Quanto ao tempo de formado, a mediana foi de 9 anos, com mínimo de 1 e 

máximo de 32 anos de formado. Dentre os participantes, 76,7% não possuem doença 

crônica, 19,2% possuem uma, 2,7% possuem duas, 1,4% possuem pelo menos três. 

As questões qualitativas foram analisadas à luz do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). A resposta para cada questão subjetiva foi classificada de forma a proporcionar 

um escalonamento relacionado a determinado nível de pontuação e/ou a extração das 

ideias centrais e suas correspondentes expressões-chave.  

A pontuação foi dividida, à semelhança do que foi realizado por Brugugnolli e 

colaboradores, tomando como base as palavras-chave da definição de cuidado do 

paciente, segundo o Código de Ética Médica (CEM), sendo elas: proporcionar a 

manutenção ou qualidade de vida; informar o paciente sobre a doença e as 

possibilidades de tratamento; e respeitar a decisão do paciente. A pontuação foi dada 

de acordo com o número de palavras e/ou ideias mencionadas.  

Quando questionados sobre os seus objetivos ao cuidar de um paciente, a 

maioria dos participantes apresentou respostas incompletas (87%), nenhum 

apresentou resposta completa (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Objetivo de cuidado ao paciente. Caicó/RN, 2021. 

Pontuação Percentual 
Inadequada 

Nenhum ponto 12,3% 

Resposta Incompleta 

Um ponto 68,4% 

Dois pontos 19,1% 

Resposta completa 

Três pontos 0 

 

Quando questionados sobre a conduta ética a ser tomada diante da 

impossibilidade de cura (Tabela 2) e sobre o conhecimento acerca do que são os 

cuidados paliativos (Tabela 3), a análise das respostas teve como norte a definição de 

cuidados paliativos segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo 

estabelecida de acordo com as palavras e/ou ideias mencionadas na resposta do 

participante.  

Quanto à primeira questão (Tabela 2), observou-se que a maioria dos 

profissionais que participaram da pesquisa associam que a conduta ética a ser tomada 

diante do paciente sem possibilidade de cura é a oferta de conforto; em segundo lugar 

estaria o controle da dor e de outros problemas, destes, salienta-se que a atenção às 

questões espirituais foi citada propriamente em apenas duas respostas e o cuidado 

psicológico, em quatro. 
Tabela 2 - Conduta ética diante da impossibilidade de cura. Caicó/RN, 2021. 

 

Resposta Percentual 
Amenizar e prevenir o sofrimento 10,95% 

Proporcionar conforto 53,42% 

Controle da dor e de outros problemas 

(físicos, psicológicos, sociais e 

espirituais) 

23,28% 

Cuidados Paliativos 10,95% 

Sem resposta ou resposta inadequada 16,43% 
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No que diz respeito ao entendimento de cuidados paliativos pelos sujeitos, as 

ideias centrais citadas pela definição da OMS ocorreram em frequência distinta, com 

o controle da dor e de outros problemas sendo a ideia mais citada, seguida pela oferta 

de conforto e pela amenização do sofrimento (Tabela 3). Na abordagem direta sobre 

o autoconhecimento do que são os cuidados paliativos 52,1% dos profissionais 

participantes do estudo consideram ter um conhecimento regular sobre cuidados 

paliativos; 26%, suficiente; 13,7% bom; e 8,2, insuficiente (Figura 2). Entretanto, 

apenas três respostas (4,10%) contemplaram integralmente o conceito de cuidados 

paliativos na abordagem qualitativa do tema (Tabela 3).  
 

Tabela 3 - O que são cuidados paliativos. Caicó/RN, 2021. 

Resposta Percentual 
Amenizar e prevenir o sofrimento 19,17% 

Proporcionar conforto 26,02% 

Controle da dor e de outros problemas 

(físicos, psicológicos, sociais e 

espirituais) 

34,24% 

Cuidados Paliativos 4,10% 

Sem resposta ou resposta inadequada 19,17% 

 

 
 

  
     Figura 2 - Autoavaliação quanto ao conhecimento do que são cuidados paliativos. Caicó/RN, 

2021. 
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Ainda tomando como base a definição de Cuidados Paliativos segundo a OMS, 

quando questionados sobre o que, além do controle da dor, deve ser abordado em 

um paciente em cuidados paliativos 18 (24,65%) responderam que deve haver uma 

abordagem que abrangendo o status emocional e psicológico; 10 (13,69%) pontuaram 

a necessidade de haver atenção para a espiritualidade do paciente; 36 (49,31%) 

apontaram que deve haver uma abordagem que preze pela possibilidade de 

manutenção de conforto, bem estar e qualidade de vida; 4 (5,47%), hobbies, lazer e 

atividades prazerosas; 7 (9,58%), convivência familiar.  

Sobre o que deve ser levado em consideração ante a tomada de decisões 

terapêuticas diante de um paciente em dias finais de vida, temos que 18 repostas 

(24,65%)  tomam que as decisões devem ser tomadas com base nos malefícios e 

sofrimentos que podem causar ao paciente; 15 (20,54%), alívio de dores e 

desconfortos ou melhora da qualidade de vida; 3 (4,10%) apontam com clareza que 

deve-se usar como norteador o conceito de distanásia; 8 (10,95%) levam em 

consideração a escolha do paciente; 6 (8,21%), as condições do paciente, como idade 

e comorbidades; 25 (34,24%) não responderam ou responderam inadequadamente. 

Ainda, a abordagem direta sobre a influência da idade do paciente na indicação de 

cuidados paliativos mostrou que 83,6% acreditam que há influência, enquanto 15,1%, 

que não há. 

Ao serem questionados sobre onde está o problema que leva hoje, no Brasil, a 

imensa maioria dos pacientes internatos em hospital ou UTI a morrerem sozinhos, 70 

(91,8%) dos participantes emitiu resposta, apontando que: 71,6% acreditam que o 

problema está no funcionamento do sistema de saúde; 13,7%, no paciente e familiares 

que não expressam sua vontade claramente; 12,3%, na postura ética da equipe 

médica (Figura 3). Ainda assim, quanto ao benefício da abordagem sistemática de 

questões relacionadas à finitude da vida no Brasil, 72,2% acreditam que seria 

benéfica, enquanto 9,7% acreditam que não haveria benefício, e 18,1% não souberam 

responder. 
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Figura 3 - Onde está o problema que leva os pacientes internados a morrerem sozinhos. Caicó/RN, 

2021. 

 

Quando questionados sobre a perda de parentes próximos, 15,1% relatam não 

ter histórico de perda; 12,3% afirmam ter experienciado a perda paterna e 11% a 

materna; 6,8% relatam a perda de irmãos e 54,8% apontam a perda de outros 

parentes. 

Ao serem questionados sobre a prática de cuidados paliativos na UTI do HRS 

Telecila Freitas Fontes, 52,8% dos participantes consideram que essa abordagem 

ocorre apenas parcialmente, 27,8% acreditam que o serviço não ocorre 

adequadamente na instituição, enquanto 19,4% acreditam que sim. Das 46 respostas 

obtidas (63% do total) quando questionados sobre onde se encontra o problema em 

questão, 26% acreditam que o problema esteja nos recursos humanos, 10,8% 

acreditam que esteja na insuficiência de insumos e estrutura física adequados, 

enquanto 52,1% acreditam que o problema esteja na ausência de protocolo e 

capacitação. 

Quanto ao benefício da abordagem dos cuidados paliativos na UTI do HRS, 

isso é, no ambiente de trabalho dos participantes do estudo, 67,1% acreditam que 

seria benéfica e tal abordagem ainda não existe; 19,2% acreditam que ela seria 

benéfica e já existe; 2,9%, que ela não é benéfica, apesar de existir no serviço; 7,1%, 

que ela não seria benéfica e ainda não existe. Tem-se que 50,7% não acreditam que 

71,6

13,7
12,3

O problema está no funcionamento do sistema
de saúde

O problema está no fato de paciente e
familiares não expressarem sua vontade
claramente

O problema está na postura ética da equipe
médica
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haja o aparato técnico e humano necessário para prestar cuidados paliativos na UTI 

do HRS.  

 Quando questionados sobre qual a possível solução para o problema, houve 

resposta por parte de 57,53% dos participantes da pesquisa; destes 80,9% 

responderam que a solução para o problema na criação de um protocolo de cuidados 

paliativos e na capacitação dos profissionais da UTI do HRS; a oferta de insumos e 

de recursos humanos apareceu em 19 das respostas. Por fim, diante do 

questionamento objetivo sobre o benefício da implementação de um protocolo de 

cuidados paliativos na UTI do HRS, 100% dos participantes responderam acreditar 

que há benefício.  

Os resultados indicam que a falta de conhecimento constitui um fator que 

dificulta o processo de implantação dos cuidados paliativos. Barros, em estudo 

realizado em 2012 com profissionais da enfermagem, constatou realidade similar à 

visualizada pelo presente estudo, isto é, a compreensão do corpo profissional avaliado 

sobre o que são os cuidados paliativos é frágil, sendo este um fator limitante primordial 

no processo da paliação (Barros et al, 2012).  

Brugugnolli, em 2013, em estudo realizado com profissionais médicos, aponta 

que o conhecimento acerca dos deveres éticos médicos encontrado foi  precário - uma 

vez aplicada ao cenário da paliação, tal realidade denota que grande maioria dos 

profissionais não incluiu em suas respostas nada sobre respeitar a autonomia do 

doente ou informá-lo do diagnóstico e prognóstico da enfermidade, como define o 

CEM brasileiro; o mesmo foi visualizado no presente estudo quando questionados, os 

participantes, sobre os seus objetivos ao cuidar de um paciente e sobre condutas 

éticas a serem tomadas. 

Cerca de metade da amostra estudada afirma considerar ter um conhecimento 

regular sobre Cuidados Paliativos, entretanto, apenas uma parcela mínima 

apresentou resposta satisfatória quando questionados sobre a definição de CP; as 

respostas demonstraram tendência à incompletude, não contemplando várias das 

esferas necessárias para a correta compreensão do termo. Ainda, cerca de um terço 

dos profissionais não apresenta domínio conceitual que possibilite a formulação de 

respostas adequadas para perguntas sobre o que além da dor deve ser levado em 

consideração - somado a isso, entende-se que poucos levam em consideração 
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consciente a autonomia do paciente e permanecem lacunas de atenção em 

espiritualidade e apoio psicológico.  

É importante salientar que Cuidados Paliativos traz, pela primeira vez, uma 

abordagem que inclui a espiritualidade como uma das dimensões da existência do ser 

humano (ANCP, 2012), a qual se sobressai no contexto das doenças crônicas, 

degenerativas ou terminais, isto é, no contexto dos pacientes que requerem cuidados 

paliativos, assim como seus familiares; entretanto, tal dimensão foi pouco lembrada 

pelos diversos profissionais questionados. 

Sob essa perspectiva, a dimensão religiosa poderá ser um terreno fértil de 

abordagem, funcionando como uma ponte de estreitamento de vínculos e para o 

entendimento mais aprofundado do processo de viver e morrer, com fronteiras ainda 

pouco discutidas, mas que poderá auxiliar os pacientes a passar por esse momento 

com menos dor e sofrimento. 

Ainda, parte dos profissionais entendem que há uma carência em discussões 

em torno de bioética no âmbito da terminalidade e cuidados paliativos, o que pode 

refletir negativamente no serviço, haja vista que muitos dilemas éticos são 

descortinados justamente nesse cenário. O Código de Ética Médica, em 2009, passou 

a determinar que, diante de situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico 

deveria orquestrar ações de cuidados paliativos e evitar procedimentos 

desnecessários, que não impactariam na história natural da doença, mas que 

poderiam constituir processos iatrogênicos e geradores de desconforto, dor e 

sofrimento (PESSINI, 2010).  

Por outro lado, a abreviação da vida humana, a eutanásia, foi contestada no 

documento, de modo que o Brasil experimenta apenas o processo de ortotanásia, sem 

medidas excessivas de manutenção da vida em casos terminais, mas também sem 

encurtar o processo natural.  

Em 2012, a Resolução nº 1.995 do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

configurou outro marco das questões bioéticas na área dos cuidados paliativos, ao 

instituir as diretivas antecipadas de vontade, sintetizadas em um documento 

construído com o paciente e que determina por quais procedimentos e cuidados ele 

deseja passar, para se fazer valer quando o usuário não puder manifestar sua vontade 

em decorrência da evolução do quadro. Desse modo, trata-se de um passo relevante, 
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com maior garantia da autonomia do paciente e com amadurecimento do 

entendimento do processo de morrer, inexorável, mas com faces diversas conforme 

as escolhas adotadas.   

Outrossim, habilidades de comunicação constituem lacunas que merecem 

intervenção, uma vez que permitem que as equipes possam refinar o comportamento 

diante do paciente em cuidados paliativos, visando a assertividade, a escuta 

qualificada e a abordagem empática, alcançando competências e atitudes que 

melhoram a relação profissional-paciente e, consequentemente, viceja um processo 

de cuidado mais eficiente.  

Vale ressaltar que diversas são as respostas que demonstram compreensão 

condizente com a essência dos cuidados paliativos, entretanto, há um hiato importante 

dentro do entendimento verdadeiro do seu significado - hiato este que torna nebulosas 

diversas tomadas de decisões que precisam ocorrer dentro do cenário da UTI, como 

quando iniciar a paliação, quem é o paciente candidato, quais áreas da vivência desse 

indivíduo deverão ser abordadas, até onde ir, entre outros. A maioria dos participantes 

do atual estudo pontuou que a idade é um fator a ser considerado na instituição de 

Cuidados Paliativos, entretanto é importante pontuar que todos os pacientes, 

independentemente de suas idades, que tenham diagnóstico de uma doença 

ameaçadora à vida, ou que enfrentam uma condição terminal debilitante são 

candidatos à paliação (Stoneberg JN, von Gunten CF et al, 2006). 

O quadro geral resultante da pesquisa, isto é, domínio inadequado do tema 

somado à percepção que parte da própria equipe acerca da necessidade de 

implantação de medidas de educação em saúde, como capacitação profissional e 

criação de protocolos de ação, torna-se compreensível, em primeira instância, quando 

vislumbra-se o recente nascimento dos Cuidados Paliativos no Brasil. Aqui, este teve 

início na década de 1980, mas com um crescimento significativo apenas a partir do 

ano 2000, com a consolidação de serviços pré-existentes e a criação de novos centros 

(ANCP, 2012). Ao considerar-se as dimensões geográfica e populacional do Brasil, 

com diversas necessidades características de um país emergente, entende-se que 

há, ainda, muitas lacunas a serem preenchidas durante a formação do profissional de 

saúde e muito a ser desenvolvido dentro do sistema de saúde.  

Nesse sentido, o fato do país configurar um território de dimensões continentais 
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desafia a implementação de cuidados paliativos de acordo com as necessidades de 

saúde de cada região, e, mesmo dentro de uma mesma região, conforme a pluralidade 

das comunidades, que também apresentam noções e vivências distintas do processo 

de cuidado, saúde-doença e morte.  

Ainda, a aprovação relativamente recente da resolução MS-CIT nº 41/18, que 

normatiza a oferta de cuidados paliativos nos diferentes níveis de atenção à saúde, 

não é de conhecimento da completude de profissionais e equipamentos de saúde, 

com escassez de instrumentos ou protocolos que possam balizar as condutas e a 

abordagem do usuário. Também, há uma limitação de financiamento e gestão de 

recursos diante do cenário de saúde pública.  

Vale ressaltar, no entanto, que esse cenário, mesmo tão recente, abre 

precedentes para que se construa mecanismos de cuidado singulares, que poderão 

impactar positivamente em longo prazo. A implantação da resolução, por si só, já 

representa um importante avanço no sentido de se reconhecer - e valorizar - a 

relevância do tema e de sua presença transversal em contextos diversos de saúde.  

Institucionalmente, as barreiras existentes para a oferta de um cuidado paliativo 

adequado podem ser contornadas a partir do desenvolvimento e implementação de 

protocolos e pela realização de capacitação profissional para a equipe. O cuidado é 

abrangente, e deve ser oferecido por uma equipe multidisciplinar, a qual deve 

promover a coordenação e a continuidade do cuidado, em suas respectivas esferas 

de domínio. 

O processo de humanização aparece com o objetivo de repensar as práticas 

de cuidado prestado ao paciente, onde os aspectos tecnológicos presentes nas 

Unidades de Terapia Intensiva, essenciais à manutenção da vida, tornam-se meros 

instrumentos se o aspecto do cuidado propriamente dito não estiver voltado para a 

necessidade dos pacientes. 

O cuidado, além de princípio da assistência em saúde, necessita ser a filosofia 

da instituição hospitalar, permitindo as condições indispensáveis para desenvolvê-lo. 

Estas perpassam por recursos humanos qualificados, acesso pleno a materiais e 

tecnologia, bem como pela apropriada estrutura física; o processo de cuidar não deve 

se pautar somente na identificação de sinais e sintomas clínicos, mas nas 
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modificações que ocorrem na pessoa que está recebendo estes cuidados, incluindo 

os aspectos psicológicos e emocionais. 

Os pacientes com necessidade e indicações de cuidados paliativos, por muito 

tempo, e ainda hoje, não receberam o cuidado adequado e completo para sua 

condição uma vez que nem sempre a visão da equipe de saúde se volta para o 

conforto, mesmo quando não há possibilidade de cura. Capacitar profissionais de 

saúde é possibilitar o atendimento da demanda desses doentes num período de vida 

em que eles estão maximamente frágeis e solitários em seu sofrimento, e considerar 

a percepção desses profissionais acerca do funcionamento da paliação dentro de 

seus serviços é uma fundamental etapa norteadora. 

Assim sendo, o reforço às competências comuns e ao trabalho colaborativo 

funcionam na direção da qualificação da assistência, com equipes de saúde mais 

coesas, coordenadas e integradas. Nessa perspectiva, o trabalho multiprofissional 

aperfeiçoa o serviço, que precisa estar atento para a complexidade de cada caso, e 

aberto para diálogos perenes como forma de garantir a paliação com empatia e 

responsabilidade.  

O fato de ser unânime entre os profissionais questionados o benefício dos 

cuidados paliativos e a busca por aperfeiçoar tal tema na instituição de saúde reitera 

uma abertura para intervenções, haja vista que há um reconhecimento da relevância 

da paliação, configurando um passo inicial para a tomada de decisões e para o 

planejamento estratégico de alternativas que possam garantir uma assistência mais 

competente.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O conhecimento dos profissionais da equipe multiprofissional questionada 

sobre o tema se mostra aquém daquilo que é visto como necessário para a adequada 

implementação dos cuidados paliativos no serviço. Medidas de educação em saúde 

se fazem necessárias para suprir essa deficiência, tais como capacitação profissional 

e implantação de protocolo sobre cuidados paliativos na UTI do HRS Telecila Freitas 

Fontes; além disso, entende-se que a abordagem do tema dentro da academia é 

pedra angular para proporcionar o domínio da paliação em saúde. 

Quando se humaniza a assistência em saúde, respeita-se o usuário do serviço; 

possibilita-se que os profissionais de saúde dialoguem mais amplamente acerca do 

compromisso com os que necessitam de cuidado. Salienta-se que cabe aos 

profissionais em saúde promoverem ações e campanhas e, principalmente cabe à 

sociedade civil lutar por políticas públicas que tenham o respeito e a ética como fator 

fundamental.  

Ao analisar a situação atual do cuidado na Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes, no que se refere aos pacientes 

sem possibilidade de tratamento modificador da doença, fica evidente a necessidade 

de refletir acerca das possibilidades dentro desse cenário. Com a execução deste 

projeto, esperamos impactar positivamente na qualidade da assistência aos pacientes 

em Cuidados Paliativos da região do Seridó e adjacências.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho cumpre o propósito de análise da 

percepção dos profissionais do hospital em relação aos Cuidados Paliativos. Com 

observação minuciosa dos resultados, pode-se depreender uma série de questões 

relevantes para qualificar o cuidado e a assistência, reverberando na oferta de 

serviços de modo competente. Assim, enxerga-se potencialidades e lacunas que 

merecem deliberações, ponderações e que poderão balizar a tomada de decisões no 

contexto de planejamento em saúde. 

Cabe, portanto, o uso dos dados apresentados para implementação de ações 

que possam efetivamente contribuir para a qualificação da assistência. Dessa forma, 

o presente trabalho fornece um diagnóstico para um caminho a ser percorrido, com 

intervenções que precisam ser coesas e sistematizadas, com adequação à realidade 
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local, custo-efetivas e que verdadeiramente sejam empoderadas pelos profissionais, 

usuários e suas famílias.   
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Anexo I 
Questionário 

1) Iniciais do nome 2) Idade 3) Sexo 

a. F 

b. M 

c. Prefiro não 

identificar 

4) Profissão 5) Ano de formatura 6) Já perdeu algum parente 

próximo? 

a. Não 

b. Pai 

c. Mãe 

d. Irmãos 

e. Filhos 

f. Outros 

7) Número de doenças crônicas 

que você possui: 

a. Nenhuma 

b. Uma 

c. Duas 

d. Três ou mais 

8) Pela ética médica, quais 

seus objetivos ao cuidar de 

um paciente? 

9) Quando sabidamente a cura 

não é possível, qual passa a 

ser sua conduta ética 

perante o paciente? 

10) Considerando que, à luz da 

medicina atual, a imensa 

maioria dos pacientes vão 

morrer no hospital ou na UTI, 

sozinho (fato), você acha que 

o erro está? 

a. Na postura ética da 

equipe médica ( ) 

b. No funcionamento 

do sistema de 

saúde ( ) 

c. No paciente e 

familiares que não 

expressam sua 

vontade 

claramente ( ) 

11) Você acha que uma 

abordagem sistemática de 

questões relacionadas à 

finitude da vida (quem 

tomará as decisões em caso 

de inconsciência; ordem de 

não ressuscitação 

cardiopulmonar; qual o local 

prioritário para a morte; etc.) 

seria benéfica no Brasil? 

12) E na UTI do HRS Telecila 

Freitas Fontes, você acredita 

que essa abordagem seria 

benéfica? 

a. Sim, e ela já existe 

b. Sim, mas ela ainda 

não existe 

c. Não, e ela já existe 

d. Não, mas ela 

ainda não existe 

 

13) O seu conhecimento atual 

sobre cuidados paliativos é: 

a. Bom ( ) 

b. Suficiente ( ) 

c. Regular ( ) 

d. Insuficiente ( ) 

14) O que você entende por 

cuidados paliativos? 

15) Além do controle da dor, o 

que uma equipe 

acompanhando um paciente 

em cuidados paliativos deve 

lhe proporcionar? 

16) Dentro da UTI do HRS 

Telecila Freitas Fontes você 

acredita que há uma 

17) Pensando num paciente em 

dias finais de vida, antes de 

propor medidas como 

18) Como você enxerga a 

influência da idade do 

paciente na indicação ou não 
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abordagem adequada em 

cuidados paliativos aos 

pacientes precisam dela?  

medicamentos, sondas, 

cirurgias, quais possíveis 

benefícios e riscos devem 

ser levados em conta na 

tomada de decisão? 

de cuidados paliativos pela 

comunidade médica? 

19) Você acredita que a UTI do 

HRS Telecila Freitas Frontes 

possui o aparato técnico e 

humano necessário para 

prestar cuidados paliativos 

aos pacientes que precisam? 

a. Sim 

b. Não  

20) Se não, onde está o 

problema? 

21) Se não, para você, qual seria 

a solução para essa 

situação? 

22) A implementação de um 

protocolo de cuidados 

paliativos na UTI do HRS 

pode melhorar a maneira 

como o serviço lida com os 

pacientes terminais?  
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Anexo II 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Cuidados paliativos em Unidade de Terapia Intensiva: Percepção dos 

profissionais da UTI do HRS Telecila Freitas Fontes, vinculado à EMCM, 

na cidade de Caicó ¿ RN. 

Pesquisador: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

NETO Área Temática: 
Versão: 3 

CAAE: 42716721.5.0000.5568 

Instituição Proponente:ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO 

GRANDE DO NORTE Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 4.706.102 

Apresentação do Projeto: 
Título: “Cuidados paliativos em Unidade de Terapia Intensiva: Percepção dos profissionais 

da Unidade de 

Terapia Intensiva do HRS Telecila Freitas Fontes, vinculado à EMCM, na cidade de Caicó – 

RN” 

“Trata-se de um estudo exploratório de corte transversal. Será aplicado um questionário 

para caracterização da amostra e avaliação da percepção acerca dos cuidados paliativos na 

UTI do HRS Telecila Freitas Fontes. As respostas às questões serão analisadas com base 

na proposta do Discurso do Sujeito Coletivo, de dupla representatividade, à semelhança do 

estudo realizado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) por 

Brugugnolli et al.” 

Objetivo da Pesquisa: 
Lê-se nas informações básicas do projeto na plataforma: 

“Objetivo Primário: 

Avaliar a percepção dos profissionais da equipe multiprofissional da Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes acerca dos cuidados 

paliativos na unidade. 

Objetivo Secundário: 

Contribuir para a qualificar do cuidado em saúde na atenção em UTIs e para a qualidade de 

vida dos pacientes e seus familiares.” 
Página 01 de 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Lê-se: 

“Os riscos relacionados à pesquisa são: eventuais desconfortos, como desconforto muscular 

devido à posição sentada e desconforto ocular ou dor de cabeça por necessitar olhar por 

maior tempo na tela do computador, tablet ou celular para responder a pesquisa; eventual 

constrangimento ao responder as questões propostas; cansaço em virtude do tempo de 

exposição em frente ao computador, tablet ou celular; insegurança e receio de instalação de 

algum programa de invasão do seu computador, celular ou tablet. Esses riscos poderão ser 

minimizados devido ao pouco tempo necessário para responder ao questionário e ao 

anonimato assegurado aos participantes, assim como pelo uso de uma plataforma segura. 

Como benefícios, entende-se a possibilidade de auxiliar o serviço de saúde da UTI do HRS 

Telecila Freitas Fontes a fornecer uma melhor assistência aos pacientes que necessitam de 

cuidados paliativos, agindo, assim, em prol da melhora da qualidade de vida dos pacientes 

que estão em estado terminal ou outro quadro que os elejam aos cuidados paliativos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Trata-se de uma terceira versão para apreciação do CEP-FACISA. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Os termos de apresentação obrigatória exigidos pelo sistema CEP-CONEP foram incluídos 

em sua totalidade. 

Recomendações: 
Caro(a) pesquisador(a), se, em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19) o 

cronograma apresentado sofrer alteração, recomenda-se, ao se estabelecerem datas 

atualizadas, o envio de novo cronograma ao CEP/FACISA, sob a forma de notificação do 

tipo "Comunicação de Início do Projeto". 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Após a revisão ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, conclui-se 

que as mesmas foram reparadas adequadamente. Essa adequação situa o protocolo em 

questão dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que envolvem o ser humano. 

A Conep, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, por meio do documento 

ORIENTAÇÕES PARA 

CONDUÇÃO DE PESQUISAS E ATIVIDADE DOS CEP DURANTE A PANDEMIA 

PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19), de 09 de maio de 2020, 

na página 02, orienta que: 
Página 02 de 

“3.1. Aconselha-se a adoção de medidas para a prevenção e gerenciamento de todas as 
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atividades de pesquisa, garantindo-se as ações primordiais à saúde, minimizando prejuízos 

e potenciais riscos, além de prover cuidado e preservar a integridade e assistência dos 

participantes e da equipe de pesquisa. 

3.2. Em observância às dificuldades operacionais decorrentes de todas as medidas 

impostas pela pandemia do SARS-CoV-2 (Covid-19), é necessário zelar pelo melhor 

interesse do participante da pesquisa, mantendo -o informado sobre as modificações do 

protocolo de pesquisa que possam afetá-lo, principalmente se houver ajuste na condução do 

estudo, cronograma ou plano de trabalho. 

3.3. Em virtude disso, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente da Covid-19, recomenda-se que os CEP e toda a comunidade científica adotem, 

para a condução dos protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, as orientações da 

Conep, observando, ainda, no que couber, as diretrizes adotadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). 

(...) 

3.6. Caso sejam necessários a suspensão, interrupção ou o cancelamento da pesquisa, em 

decorrência dos riscos imprevisíveis aos participantes da pesquisa, por causas diretas ou 

indiretas, caberá aos investigadores a submissão de notificação para apreciação do Sistema 

CEP/CONEP.” 

Vale mencionar que, diante das recomendações governamentais e da Organização Mundial 

de Saúde, a UFRN, através da Portaria N° 452/2020-R, em 17 de março de 2020, no Art. 2º, 

“autoriza as atividades de extensão e de pesquisa que, por sua natureza, não impliquem 

aglomeração de pessoas, cabendo aos responsáveis avaliar as condições para 

cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias.” 

Por fim, recomendam-se ações que visem salvaguardar os envolvidos, participantes e 

pesquisadores, nas atividades de pesquisa, como, por exemplo, a aplicação de instrumentos 

(questionários, entrevistas, entre outros) de forma on-line e mais outras medidas que se 

julguem necessárias. Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas aos nossos canais de 

comunicação: 
Página 03 de 

número móvel (84) 9 9224 0009 ou endereço de e-mail cepfacisa@gmail.com. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
A partir da aprovação deste protocolo de pesquisa, o pesquisador está ciente das seguintes 

orientações: 

1. É necessário apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início 

da mesma. 
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2. É necessário apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP/FACISA deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que 

alterem ocurso normal do estudo. 

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP/FACISA deverão conter junto uma Carta 

deEncaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo 

apresentado. 

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP FACISA deverá ser 

comunicado,estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado. 

6. O TCLE deverá ser emitido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o 

sujeito depesquisa. 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a 

rubrica em todasas páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo 

pesquisador. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1689423.pdf 

15/04/2021 

13:35:46 

 Aceito 

Parecer Anterior Resposta_pendencias2.docx 15/04/2021 

13:32:32 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Mestrado_Raimundo_Neto2_MODIFICA 

DO.docx 

15/04/2021 

13:32:24 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

OLIVEIRA 

NETO 

Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE2_MODIFICADO.docx 15/04/2021 

13:32:16 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

OLIVEIRA 

NETO 

Aceito 

Declaração de 

concordância 

Carta_de_anuencia_atualizada.pdf 27/01/2021 

09:36:48 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

termo_de_confidencialidade.pdf 18/01/2021 

19:13:44 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

Aceito 
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Declaração de 

Pesquisadores 

Declaracao_de_Compromisso_etico_de 

_Nao_Inicio_de_Pesquisa.docx 

18/01/2021 

19:10:15 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

Aceito 

Página 04 de 
Declaração de 

Pesquisadores 

Folha_de_Identificacao_do_Pesquisador 

.docx 

18/01/2021 

19:08:43 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 18/01/2021 

19:06:29 

RAIMUNDO 

PEREIRA DE 

Aceito 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

SANTA CRUZ, 12 de Maio de 2021 

 
Assinado por: 

Thaiza Teixeira Xavier Nobre 

(Coordenador(a)) 
Página 05 de 
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Anexo III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

Esclarecimentos  
 
 Este é um convite para você participar da pesquisa: Cuidados paliativos em Unidade de 
Terapia Intensiva: Percepção dos profissionais da UTI do HRS Telecila Freitas Fontes, vinculado à 
EMCM, na cidade de Caicó – RN, que tem como pesquisador responsável Raimundo Pereira de 
Oliveira Neto. 
 Esta pesquisa pretende avaliar a percepção dos profissionais de saúde que trabalham na 
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes acerca da 
existência e qualidade dos cuidados paliativos na unidade.  
O motivo que nos leva a fazer este estudo é a pouca quantidade de estudos que abordam essa 
temática na região do Seridó. A partir dos resultados da pesquisa buscamos impactar 
positivamente na qualidade de assistência prestada aos pacientes em cuidados paliativos da 
região do Seridó e adjacências.  
 Caso decida participar você deverá responder a 01 questionário com um total de 22 
perguntas, com a finalidade de avaliar o seu perfil sociodemográfico, o seu conhecimento em 
cuidados paliativos e a sua percepção sobre esses cuidados na UTI do HRS Telecila Freitas 
Fontes. O tempo de aplicação é de cerca de 20 minutos, sendo a sua aplicação feita em formato 
remoto por meio da plataforma Formulários Google. 
 Os riscos relacionados à pesquisa são: eventuais desconfortos, como desconforto muscular 
devido à posição sentada e desconforto ocular ou dor de cabeça por necessitar olhar por maior tempo 
na tela do computador, tablet ou celular para responder a pesquisa; eventual constrangimento ao 
responder as questões propostas; cansaço em virtude do tempo de exposição em frente ao 
computador, tablet ou celular; insegurança e receio de instalação de algum programa de invasão do 
seu computador, celular ou tablet. Esses riscos poderão ser minimizados devido ao pouco tempo 
necessário para responder ao questionário e ao anonimato assegurado aos participantes, assim 
como pelo uso de uma plataforma segura. Como benefícios da pesquisa você auxiliará o serviço de 
saúde no qual trabalha a fornecer uma melhor assistência aos pacientes que necessitam de 
cuidados paliativos, agindo, assim, em prol da melhora da qualidade de vida dos pacientes que 
estão em estado terminal ou outro quadro que os elejam aos cuidados paliativos. 
 Em caso de complicações ou danos à saúde que você possa ter relacionado com a 
pesquisa, compete ao pesquisador responsável garantir o direito à assistência integral e gratuita, 
que será prestada por meio de atendimento em saúde realizado pelo médico pesquisador.  
 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Raimundo 
Pereira de Oliveira Neto, (83) 9953-3848, Rua Zeco Diniz, n° 1192 – Penedo, Caicó RN; 
doca_neto@hotmail.com. 
  Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 
confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de 
forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados 
serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 
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período de 5 anos. 
 Na existência de gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo 
pesquisador e reembolsado para vocês. Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, 
sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 
 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 
em Pesquisa da FACISA UFRN – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas 
comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, nos telefones (84) 3342 2287 Ramal 243 ou (84) 9.9224 0009, e-mails: 
cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de 
segunda a sexta, das 07h00min às 13h00min, na Rua Vila Trairi, s/n. Centro, Bloco II, FACISA 
UFRN. Santa Cruz-RN. CEP: 59200-000. 
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 
responsável Raimundo Pereira de Oliveira Neto. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 
para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 
Cuidados paliativos em Unidade de Terapia Intensiva: Percepção dos profissionais da UTI 
do HRS Telecila Freitas Fontes, vinculado à EMCM, na cidade de Caicó – RN, e autorizo a 
divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 
que nenhum dado possa me identificar. 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 
 Como pesquisador responsável pelo estudo pesquisa Cuidados paliativos em Unidade 
de Terapia Intensiva: Percepção dos profissionais da UTI do HRS Telecila Freitas Fontes, 
vinculado à EMCM, na cidade de Caicó – RN, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 
cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 
assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 
identidade do mesmo. 
 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido infringirei 
as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 
que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Ao clicar no botão "Aceito", o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa nos termos deste 

TCLE. Caso não concorde em participar, clique em "Não aceito" e enviar.  

Aceito    Não aceito 
 


