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RESUMO:  

São inegáveis os avanços tecnológicos da medicina capazes de favorecer a cura de 

diversas doenças, contudo, a morte permanece sendo uma certeza e ameaça o ideal de 

cura e preservação da vida. Sendo assim, o cuidado paliativo surge enquanto uma 

abordagem de cuidado que busca melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares 

que apresentam doenças crônicas, avançadas e sem possibilidades de cura. Mas, para a 

efetivação desta modalidade de cuidado, é necessário que haja uma reorganização dos 

serviços de saúde, e assim, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), tem sido um enfoque 

indispensável. O objetivo deste estudo visa compreender a atuação do Serviço de Atenção 

Domiciliar em Cuidados Paliativos no contexto da Atenção Primária à Saúde e sua 

implicação com o cuidado humanizado. Realizamos uma pesquisa qualitativa, com 12 

profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar de Natal/RN. O estudo foi ancorado na 

Hermenêutica Gadameriana e teve como instrumentos a entrevista em profundidade com 

uso de “cenas” e observação etnográfica. Nos diálogos com as narrativas chegamos aos 

seguintes capítulos: 1) Sobre cuidados paliativos, no qual dialogamos com os olhares dos 

profissionais de saúde frente o CP e a humanização. 2) O serviço de Atenção Domiciliar 

e os Cuidados Paliativos, na qual faz um breve passeio pelo SUS, APS e SAD, 

compreendendo a relação entre a rede assistencial. Perpassa ainda pela descoberta dos 

cuidados paliativos no SAD frente a não escolha, dos profissionais de saúde, e o desejo 

dos mesmos, de ajudar e pela possibilidade do SAD ser o meio para os CP no domicílio 

através da desospitalização. 3) Cuidado Paliativo no SAD: entre as dificuldades e 

potencialidades. Neste capítulo, identificamos que a falta de estrutura da rede de saúde, o 

pouco tempo para cuidar e o despreparo dos profissionais geram dificuldades. Enquanto 

o aconchego do lar e da família, a espiritualidade e a existência de psicólogo na equipe 

são fatores potencializadores. 4) O grande desafio: como cuidar do morrer na Atenção 

Domiciliar? Aqui dialogamos com a ausência da morte na formação em saúde, 

perpassando pelos significados atribuídos pelos profissionais de saúde, compreendendo 

o processo de sofrimento diante das perdas em cuidados paliativos, mas descobrindo a 

potência deste cuidado e percebendo que é possível fazê-lo de forma humanizada no 

SAD. Este estudo, ao buscar des-cobrir, juntamente com os profissionais de saúde, 

caminhos para a realização de um Cuidado humanizado e integral de acordo com os 

princípios dos cuidados paliativos. Destaca o quanto é imprescindível o investimento no 

processo formativo, da graduação à educação permanente, no que diz respeito a educação 

para a morte, bem como espaços de cuidado para as emoções que envolvem as perdas 

desses cuidadores. Espera-se que esta pesquisa seja um interlocutor a mais na direção de 

fortalecer o Serviço de Atenção Domiciliar na Atenção Primária à Saúde, afim de que 

possamos ter também cuidados integrais e humanizados no fim da vida. 

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Serviço de Atenção Domiciliar, Atenção Primária 

à Saúde, Profissionais de Saúde, Cuidado Humanizado. 
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ABSTRACT:  

 

Technological advances in medicine capable of favoring the cure of various diseases are 

undeniable, but death remains a certainty and threatens the ideal of healing and 

preservation of life. Thus, palliative care emerges as a care approach that seeks to improve 

the quality of life of patients and families who present chronic diseases, advanced and 

without possibilities of cure. But for the implementation of this type of care, it is necessary 

to reorganize the health services, and thus, the Home Care Service (HCS) has been an 

indispensable approach. The aim of this study is to understand the role of the Home Care 

Service in Palliative Care in the context of Primary Health Care and its implication with 

humanized care. We performed a qualitative research, with 12 professionals from the 

Home Care Service of Natal/RN. The study was anchored in the Gadamerian 

Hermeneutics and had as instruments the in-depth interview with use of "scenes" and 

ethnographic observation. In the dialogues with the narratives we arrive at the following 

chapters: 1) About palliative care, in which we dialogue with the health professionals' 

views regarding PC and humanization. 2) The Home Care and Palliative Care service. 

This makes a brief tour through HUS, PHC and HCS, understanding the relationship 

between the care network. It is also related to the discovery of palliative care in HCS in 

the face of the non-choice of health professionals and their desire to help and by the 

possibility of HCS being the means for PCs at home through de-hospitalization. 3) 

Palliative Care in HCS: between difficulties and potentialities. In this chapter, we have 

identified that the lack of structure of the health network, the short time to care for and 

the lack of preparation of the professionals generate difficulties. While the warmth of 

home and family, spirituality and the existence of psychologist in the team are potential 

factors. 4) The big challenge: how to take care of dying in Home Care? Here we talk 

about the absence of death in health education, permeating the meanings attributed by 

health professionals, understanding the process of suffering before the losses in palliative 

care, but discovering the power of this care and realizing that it is possible to do so in a 

humanized way in HCS. This study, when seeking to uncover, together with health 

professionals, ways to perform a Humanized and integral Care in accordance with the 

principles of palliative care. It highlights the importance of investing in the training 

process, from undergraduate to continuing education, in regard to education for death, as 

well as care spaces for the emotions that involve the loss of these caregivers. It is hoped 

that this research will be a further interlocutor in the direction of strengthen the Home 

Care Service in Primary Health Care, so that we can also have comprehensive and 

humanized care at the end of life. 

 

 

Key words: Palliative Care, Home Care Service, Primary Health Care, Health 

Professionals, Humanized Care. 



13 

 

SUMÁRIO 

 

Lista de imagens .......................................................................................................... viii 

Lista de tabelas .............................................................................................................. ix 

Lista de siglas ................................................................................................................... x 

Resumo ........................................................................................................................... xi 

Abstract ......................................................................................................................... xii  

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA ...................................................................... 17 

2.  OBJETIVOS ............................................................................................................. 33 

      2.1 Objetivo geral..................................................................................................... 33 

      2.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 33 

3.   PERCURSO METODOLÓGICO ......................................................................... 34 

      3.1 Quadro teórico....................................................................................................35 

       3.1.1. A hermenêutica ........................................................................................... 35 

     3.2. Estratégias operacionais da pesquisa................................................................37 

       3.2.1. Os colaboradores da pesquisa ..................................................................... 37 

  3.2.2. Instrumentos de acesso às narrativas........................................................... 39 

           3.2.2.1 A Entrevista em profundidade ......................................................... 39 

                   3.2.2.2 A Cena Projetiva ............................................................................... 40 

                   3.2.2.3 Observação participante do tipo etnográfica .................................... 41 

 3.2.3. Tratamento e análise das narrativas ............................................................. 43 

          3.2.3.1 A construção de categorias temáticas ............................................... 44 

 3.2.4. Análise de Riscos e Medidas de Proteção .................................................... 49 

 3.2.5. Aspectos Éticos ............................................................................................ 49 

 3.2.6. O piloto da Pesquisa ..................................................................................... 50 



14 

 

     3.2.7. Inserção no campo........................................................................................ 51 

4.   SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS......................................................................54 

     4.1 Breve Percurso pela história dos cuidados paliativos.......................................54 

     4.2 O olhar dos profissionais de saúde sobre Cuidados Paliativos e Cuidado 

Humanizado...................................................................................................................60 

         4.2.1 Concepções e significados sobre Cuidados Paliativos....................................61 

               4.2.2.1 Cuidados paliativos e terminalidade: de “não ter o mais o que fazer” 

à qualidade no morrer.......................................................................................................61 

 4.2.2 Cuidado Humanizado: Seja humano..............................................................70 

 4.2.3 E para se cuidar paliativamente e humanizado no domicílio: Habilidade é 

preciso! ............................................................................................................................83 

5. O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR E OS CUIDADOS 

PALIATIVOS................................................................................................................90               

     5.1 Um breve passeio pelo Sistema Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde e 

Serviço de Atenção Domiciliar......................................................................................90 

 5.1.1 A Atenção domiciliar à saúde e o SAD........................................................102           

     5.2 Serviço de Atenção Domiciliar e Cuidados Paliativos no contexto da Atenção 

Primária à Saúde: uma relação tímida? ....................................................................110 

 5.2.1 Um breve histórico dessa relação.................................................................111 

5.2.2 (Re)des-cobrindo o cuidado paliativo no domicílio: entre a não escolha e o 

desejo de ajudar..............................................................................................................114 

5.2.2.1 Chegando ao SAD....................................................................114 

                 5.2.2.2 O SAD fica no meio ou é o meio para cuidados paliativos em 

casa?...............................................................................................................................122 

                                 5.2.2.2.1 O fluxo é desospitalizar! ........................................122 



15 

 

                  5.2.2.2.2 O cuidador familiar é obrigatório...........................130 

 5.2.3. É preciso discutir a relação para cuidar paliativamente...............................134      

6. CUIDADOS PALIATIVOS NO SAD: ENTRE AS DIFICULDADES E 

POTENCIALIDADES................................................................................................142    

      6.1 Das dificuldades................................................................................................142     

 6.1.1 A rede que não conversa..............................................................................143     

 6.1.2. Tempo para cuidar......................................................................................149   

                 6.1.2.1 Necessidade de equipe específica para cuidados paliativos......153 

 6.1.3 “Ninguém está preparado” para a morte: por onde anda a formação?..........158     

      6.2 São possíveis cuidados paliativos e cuidados humanizados no SAD?...........164 

      6.3 Das potencialidades......................................................................................... 167         

 6.3.1 O aconchego do lar e da família...................................................................167    

 6.3.2 A espiritualidade..........................................................................................169     

 6.3.3 A psicologia.................................................................................................171     

7. O GRANDE DESAFIO: COMO CUIDAR DO MORRER NA ATENÇÃO 

DOMICILIAR?...........................................................................................................177  

     7.1 De uma morte ausente na formação ao lidar com o trabalho diante dela......178     

     7.2 A morte na vida pessoal.....................................................................................180     

     7.3 A morte na vida profissional.............................................................................188 

         7.3.1 “Só luto para ganhar”: a dor de perder em cuidados paliativos.....................188             

         7.3.2 A potência do cuidar do morrer quando o cuidador encontra quíron.............196         

8. (IN)CONCLUSÕES ................................................................................................ 209 

9. REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 215 

10. APÊNDICES .......................................................................................................... 232 

      10.1 Roteiro de entrevista ........................................................................................ 232 



16 

 

      10.2 Roteiro da Cena Projetiva ................................................................................ 234 

      10.3 TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) ................................... 236 

      10.4 Termo de autorização para Gravação da Voz .................................................. 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

“De tudo ficaram três coisas. A certeza de 

que estamos começando. A certeza de que é 

preciso continuar. A certeza de que podemos 

ser interrompidos antes de terminar...”  

Fernando Sabino 

 

Não é recente a minha afetação com o tema da morte, desde criança o fenômeno 

me amedronta, e ao longo da minha formação este tema tem despertado meu interesse 

enquanto atuação profissional, e desejo de cuidar do ser humano no processo de finitude.  

O interesse em pesquisar este tema surge, inicialmente, pela inquietação de 

durante a graduação ter tido pouca ou quase nenhuma oportunidade de refletir sobre a 

temática antes de me deparar com o contexto hospitalar em que a morte era iminente e a 

falta de preparação também. Fui apresentada aos cuidados paliativos e desde então, a 

sensação de encontro e desejo foram despertados de uma forma especial em minha vida. 

Ainda, durante a graduação, leituras e aproximações foram realizadas e devido ao 

desejo cada vez maior, fui em busca de mais conhecimentos. Neste percurso, o encontro 

com a professora Geórgia Sibele, hoje, minha orientadora de mestrado e com o LETHS 

(Laboratório de Estudos em Tanatologia e Humanização da Saúde), sob a sua 

responsabilidade, foram fundamentais para meu aprofundamento e para me dar a certeza 

deste encontro com a temática. Lembro-me como se fosse hoje do convite para ser aluna 

ouvinte de uma disciplina de mestrado que ela ministraria e a sensação de alegria que me 

invadiu ao perceber que eu estava me aproximando daquilo que fez meu coração pulsar.  

Posteriormente, ainda na graduação e depois de formada, a inserção em atuações 

com demandas recorrentes de morte, luto, acolhimento, suporte no final da vida, incluindo 
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o acompanhamento de pacientes em cuidados paliativos (CP) foram salutares para meu 

desenvolvimento profissional, no entanto, uma paciente em especial me vem sempre a 

lembrança, pois tive oportunidade de acompanhá-la desde o início do tratamento até a sua 

morte, marcando assim meu início de percurso na área e desejo por contribuir com uma 

prática mais qualificada para essa realidade. 

Esta atuação se deu no ambiente hospitalar, no período de estágio obrigatório, no 

último ano de faculdade, e foi significativa na medida em que me possibilitou perceber 

algumas nuances envolvidas nesta modalidade de cuidado, contribuindo para a 

aproximação de um cuidado mais ampliado, para além da técnica e da cura. Esse fazer 

permeado de sentimentos e possibilidades de morte, mas com muitas possibilidades de 

cuidado, me fez compreender mais de perto que a atuação do profissional de saúde precisa 

abarcar as necessidades específicas e singulares.  

Já com um arcabouço maior, pude presenciar atitudes que não se harmonizavam 

com os preceitos dos cuidados paliativos, na medida em que não havia informação à 

paciente sobre a sua condição de saúde, não havia permissão para a realização dos seus 

últimos desejos sem lhe explicar os motivos, além da falta de conhecimento a respeito 

deste cuidado pelos profissionais de saúde e familiares. Pude presenciar dificuldades na 

forma de lidar com a dor do outro, com as afetações do outro, e com as expressões de 

dúvidas que não eram respondidas à paciente, sobre a sua condição de saúde, sobre seu 

prognóstico, que com frequência esboçava seus medos, vontades, desejos e saudades, que 

em sua maioria não puderam ser realizadas, trazendo um sofrimento ainda maior para a 

paciente.  

Esta experiência está descrita a seguir. Trata-se de um relato verídico que convida 

o leitor a aproximar-se do tema desta dissertação, mesmo antes de um aprofundamento 

mais sistemático sobre os cuidados paliativos na Atenção Domiciliar.  
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Esta é um pouco da minha história com a paciente Flor, 47 anos, solteira, 

professora da rede pública, portadora de Carcinoma Epidermóide (neoplasia 

maligna de pele), com 6 anos de evolução. Proveniente de Santana do 

Matos/RN, internada há aproximadamente 5 meses até o dia do seu 

falecimento. Lembro-me que ao chegar no hospital para iniciar o estágio, ela 

foi a primeira paciente que me solicitaram atendimento, pois “era muito 

depressiva, não queria sair do quarto para nada, tinha câncer, estava em 

cuidados paliativos já sem possibilidades de cura, mas não podia saber, 

estava internada há aproximadamente 5 meses e que sua irmã, membro da 

família mais presente, ‘não ajudava em nada com seu pessimismo’”. Essas 

foram as informações passadas pela enfermeira, ainda informalmente na 

enfermaria do hospital. Ao consultar o prontuário, confesso que não entendi 

muita coisa. Siglas, números, medicações e o seu diagnóstico: Carcinoma 

epidermóide. Precisei perguntar, pesquisar e estudar para lidar com tantas 

novidades do ambiente hospitalar, que me fascinava. Fui atender! Na época, 

considerei não ter tido muito êxito neste primeiro atendimento, pois de fato, 

ela só chorava, não falava nada, e me olhava com uma tristeza imensa e 

profunda, que me constrangia. Fiquei com ela, estive junto naquele momento, 

mas eu achava que precisava fazer mais e não sabia o quê. Sai emocionada 

e hoje sei que acolhi e que iniciei um vínculo que possibilitaria acompanha-

la em seu processo de vida e morte. Vale salientar que seu quarto tinha um 

cheiro muito forte e específico, devido ao ferimento que tinha no braço. 

Alguns dias era até impossível suportar, cheiro esse que me acompanhou por 

muito tempo, mesmo após a sua morte.  
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Os dias foram passando e os atendimentos começaram a crescer em 

intimidade, ela conseguia conversar, expressar suas dores, seus medos. E em 

praticamente todos os momentos que eu estava com ela, duas frases eram 

recorrentes: “Eu acho que só saio daqui num caixão” e “A saudade é a pior 

dor que existe”.  Ela tinha uma ferida enorme no braço direito, gemia de 

dores, mas ainda assim a pior dor era a da saudade. Isso foi muito impactante 

na minha vida, pois presenciei por várias vezes o sangue escorrendo pelo 

quarto, seu olhar pálido, suas mãos roxas de tanta perfuração e o motivo 

maior do seu sofrimento era a vontade de ver suas “coisinhas” como ela 

mesma dizia. Dormir na sua cama por apenas uma noite, ir na igreja que 

frequentava se despedir do padre que era seu amigo e olhar para o homem 

que ela “paquerava”, mesmo ele não sabendo.  

Além disso, sua acompanhante, que era sua irmã mais velha, e as vezes 

reversava com uma cuidadora que contratou, tinha um comportamento que 

chamava minha atenção. Nos momentos mais dolorosos, ela saia do quarto. 

Em conversa com ela, expressou que não aguentava ver a sua irmã sofrer 

tanto sem poder fazer nada, e que se pudesse, trocava de lugar com ela. 

Também chamava atenção o cuidado que elas tinham uma com a outra ao 

ponto de não chorarem juntas para não ver a outra sofrer. Eu ouvia esse 

relato nos meus momentos individuais com ambas.  

Ainda presenciava alguns profissionais com atitudes, que ela considerava 

indelicadas: Alguns iam fazer seu curativo com muita animação, com forró 

tocando no celular, dançando e brincando com ela no intuito de fazê-la se 

animar, mas ela ficava chateada por não “respeitarem sua dor”; Outro 

profissional insistindo para ela passar batom e ir passear nos corredores do 
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hospital, garantindo que ela ia “ficar boa”, porque “Deus é Pai”; E médico 

que não ia visita-la há muito tempo, alimentando a sua ideia de que ele não 

queria lhe contar a verdade sobre situação de saúde.     

Me vi diante de todas essas situações e em meio a estudos, supervisão e 

terapia, pude, ainda que minimamente, contribuir para situações 

significativas para esta paciente e familiares, na medida em que pude atuar 

como facilitadora para algumas aproximações. 

Pude intermediar uma conversa aberta entre ela e sua irmã que sofriam 

separadas, e, além de ter sido um momento de muita emoção e declarações 

de amor entre elas, foi perceptível que a partir de então, nos momentos mais 

difíceis, seja de dor, de falta de apetite, de choro, elas estavam juntas. A irmã 

mais velha não saia mais do quarto quando via expressões de sofrimento da 

sua irmã. Pude ainda intermediar a presença do padre do hospital com mais 

frequência no seu quarto, pois ela sentia muita falta do seu ritual religioso e 

achava que o padre demorava muito a ir ao seu encontro. 

Após um tempo em atendimento, foi lançada a proposta de ter um momento 

diferente, fora do quarto. Pois ela expressava o desejo de “respirar outros 

ares”, uma vez que estava há meses sem sair do quarto. Ela aceitou e por 

escolha dela, o atendimento se deu no corredor, no mesmo andar do seu 

quarto. Então houve mobilização dos maqueiros para colocá-la em cadeira 

de roda, pois ela também era bem pesada e da equipe em comemorar e 

modificar a rotina que ela tinha.  

Um momento muito significativo para mim foi a necessidade que tive de 

entrar em contato com o seu médico e pedir uma visita dele, uma vez que sua 

ausência estava lhe causando muito sofrimento. Fizemos a consulta juntos e 
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pude intermediar uma conversa aberta e clara, confirmando em cada detalhe 

se ela estava compreendendo tudo que estava sendo dito. Nesta ocasião o 

médico precisou ser claro que ela não iria ficar curada, pois ela o indagou e 

expressou que queria ouvir isso dele, que era seu médico de confiança. Foi 

um momento muito comovente e forte, de questionamentos, medos e mais 

desejo ainda de “matar” a saudade de tudo que sentia falta, enquanto tinha 

algum tempo. Foi levantada a possibilidade de ela passar uns dias em casa, 

mas não foi possível, pois onde ela morava não tinha estrutura para uma 

eventual intercorrência, e ela precisava da morfina contínua para suportar 

as dores. Existia até a possibilidade da morfina adesiva, mas ela não tinha 

condições de comprar. Nesse tempo, pudemos articular, com a ajuda da irmã 

e apoio do serviço social do hospital, que os familiares e amigos fossem 

visita-la. E assim foi feito, a irmã da paciente alugou um transporte que veio 

do interior com os amigos mais próximos e familiares. Foi um momento muito 

emocionante, uma mistura de alegria e tristeza, cheio de afetos e despedidas. 

Certamente estava sendo o último encontro para a maioria. Pouco tempo 

depois, por orientação do seu médico, a paciente foi consultada por uma 

médica paliativista que sinalizou a possibilidade da paciente não viver mais 

do que 30 dias, mas antes disso ela partiu. Eu não tive a oportunidade de 

estar presente neste momento, pois foi na madrugada. Senti muito por isso, 

mas acredito que pude contribuir para uma melhor qualidade de vida nos 

seus últimos dias. Foi uma experiência muito marcante pois foi através dela 

que eu pude tirar grandes lições para minha vida pessoal e profissional, além 

de aflorar em mim o desejo pelo estudo e pelo aperfeiçoamento nesta área, e 

poder contribuir para a formação de profissionais de saúde, que assim como 
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eu, se deparam, na prática, com uma realidade pelo qual não viu de forma 

efetiva durante a formação. E se não tiver sensibilidade, comprometimento, 

dedicação, empatia, disponibilidade, estudo e autocuidado, talvez não preste 

um cuidado em excelência, missão pelo qual somos convocados a realizar na 

nossa vida profissional e diante da fragilidade da vida e do ser humano.   

 

 Ficou muito evidente para mim a importância de toda a equipe ter formação, 

conhecimentos e disponibilidade a respeito deste modo de cuidar, caso contrário, 

barreiras e limites de diversas ordens impedem a efetivação do cuidado e, 

consequentemente, contribuir para a vida diante da morte, torna-se inviável.  

Atuar em cuidados paliativos requer, inicialmente, um novo olhar a respeito da 

vida, da cronicidade de uma doença, e em especial, da morte. Faz-se necessário que os 

profissionais de saúde desmistifiquem alguns modos de pensar e encarar esta realidade, 

para que assim, possam ser capazes, pessoalmente e profissionalmente, de encarar a vida, 

a morte, a dor, a doença, pois está diante dessas condições é também entrar em contato 

com a própria finitude.  

Para Schliemann (2009), as pessoas consideram a morte como o terror ou o fim 

de todas as coisas. Neste sentido, o profissional de saúde tem um papel fundamental de 

suavizar este momento de dor, e possibilitando caminhos para o cuidado genuíno.  

Atuar em cuidados paliativos também requer repensar as práticas de saúde 

vigentes, pois seu foco se difere da cura ou do tratamento que prolongue a vida a qualquer 

custo. Visa possibilitar qualidade de vida através do controle da dor e alívio de sintomas. 

São cuidados integrais e contínuos oferecidos aos pacientes e familiares, a partir do 

diagnóstico de uma doença crônica que poderá evoluir, para que assim o sofrimento seja 

aliviado. Este acompanhamento torna-se necessário desde o início devido a importância 

e necessidade da criação de vínculos de confiança entre profissionais de saúde, pacientes 
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e familiares, para que assim se estabeleça o plano estratégico de assistência (MELO E 

CAPONERO, 2009).  

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde define os cuidados paliativos como 

uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e familiares, que 

enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras de vida, através da prevenção 

e alívio do sofrimento, por meios de identificação precoce, avaliação correta da dor e 

outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Para Melo e Caponero (2009), 

este conceito remete à essência da medicina, pois antigamente seu foco estava em aliviar. 

Se trata ainda de um direito dos pacientes e dever dos profissionais de saúde e de toda a 

comunidade. No entanto, os referidos autores ainda apontam dificuldades para a 

implementação desta modalidade de cuidado, dentre elas, está a ausência de uma política 

que supra as necessidades gerais dos aspectos necessários em cuidados paliativos e a 

carência da educação de profissionais de saúde. 

Nesse sentido, é oportuno ressaltar que em minha trajetória, o desejo de trabalhar 

com a Atenção Primária à Saúde, surge pouco tempo depois da minha estadia na área 

hospitalar, quando, na prática profissional, como docente, fui direcionada a pensar mais 

efetivamente sobre a atenção básica, lidando com grupos interdisciplinares de saúde no 

conhecimento e cuidado da população a partir das temáticas que envolve a atenção básica 

e sobre as práticas de cuidado no que se refere a um trabalho interdisciplinar, sendo esta 

uma premissa básica para o cuidado integral à saúde, que cada vez mais se mostra como 

uma necessidade na assistência.  

Neste percurso, foi possível perceber, a partir da realidade vivenciada, que há 

pouco interesse no cuidado a partir das tecnologias leves e a supervalorização das 

tecnologias duras. De acordo com Merhy (2002) as tecnologias duras dizem respeito aos 

os equipamentos tecnológicos do tipo máquinas e normas. São saberes e fazeres 
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estruturados e materializados, já acabados e prontos. Já as tecnologias leves são as 

produzidas no trabalho vivo em ato, são as relações de interação e subjetividade, 

possibilitando produzir acolhimento, vínculo, responsabilização e autonomia.  

Pude observar que, entre os estudantes da saúde, há um maior interesse por 

atuações da alta complexidade, através das mais diversas tecnologias e técnicas, o que me 

chamou atenção, pois sabemos que são atuações necessárias e importantes, mas não 

suficientes em sua totalidade.  

Sabemos que na atenção básica há, mais fortemente, uma busca em romper com 

os paradigmas cristalizados e inserir novas formas de pensar e agir no que diz respeito a 

mudança do modelo assistencial, o que se entrelaça ao modelo dos cuidados paliativos.  

 A vivência nesse cenário provocou em mim a inquietação de compreender esta 

modalidade de cuidado na atenção primária e dentro das Redes de Atenção à Saúde como 

um todo, uma vez que é regida pelo princípio da integralidade, e com isso deveria 

considerar os cuidados no final de vida. No entanto, para efetivação dos cuidados 

paliativos no âmbito das RAS, há necessidade de obter profissionais de saúde qualificados 

para a efetivação desse serviço. 

Reflexões desta ordem são aspectos indispensáveis para os profissionais de saúde, 

e são perceptíveis que discussões deste caráter se tornam, no exercício da profissão, um 

desafio, pois, de forma geral, somos formados para “curar”, não que não seja um fator 

importante, pois sabemos que o é, no entanto, nossas ações, diante da necessidade das 

pessoas em adoecimento e da impossibilidade de curar, devem ultrapassar os limites 

tecnológicos instrumentais, pensando em ações de educação, de informação, de 

acolhimento, de escuta, e nesse sentido, atuar numa perspectiva onde a autonomia e a co-

responsabilização às necessidades de saúde são incentivadas, torna-se um modo 

problematizador e um ofício permeado de vida e afetações. 
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Observar meus alunos desatentos a este tipo de cuidado, ao cuidado que se propõe 

a estar ao lado, ao cuidado que precisa considerar os vários determinantes de saúde 

envolvidos no processo saúde-doença e enfrentamento singular de toda essa situação, 

focando nos aspectos técnicos das especialidades, me impulsionaram à compreensão da 

atuação do profissional de saúde em cuidados paliativos no âmbito das APS e em especial 

na atenção domiciliar que é primordial na construção do vínculo, de suporte. 

O Serviço de Atenção Domiciliar, dentre suas responsabilidades, de acordo com 

a portaria que a regimenta, a nº 825, de 25 de abril de 2016, está em complementar os 

serviços da atenção básica, baseado nos princípios da atenção domiciliar enquanto ações 

de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, 

prestadas em domicílio (BRASIL, 2016). 

Para Combinato e Martins (2012), a atenção primária está associada ao retorno da 

pessoa para casa diante da inexistência de tratamento curativo no hospital, sendo assim, 

atuar neste nível de complexidade da assistência, requer garantir o controle dos sintomas 

e a dignidade no processo de morte. Por corroborar com as autoras citadas de que a 

atenção domiciliar pode consistir em umas das maneiras de atuar diante do retorno do 

paciente/usuário ao lar, surge o desejo de pensar todas essas demandas a partir desta 

perspectiva, especificamente dentro das equipes do SAD.  

O SAD enquanto parte da rede de saúde, vinculada à atenção básica e atuante a 

partir da perspectiva da atenção domiciliar, é responsável pelo cuidado de quem demande 

sua atuação, e em cuidados paliativos esta atenção deve debruça-se à proteção dos 

usuários, ao cuidado aos cuidadores e a obtenção de formação específica nos diversos 

núcleo de saberes, e ainda a articulação entre as redes de atenção torna-se fundamental 

(COMBINATO E MARTINS, 2012). 
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A necessidade de compreender a construção de cuidado a pacientes em cuidados 

paliativos na perspectiva das RAS, em especial pelas equipes do Serviço de Atenção 

Domiciliar, mostra sua importância devido a existência de uma grande quantidade de 

produções de estudos e atuações desenvolvidas na alta complexidade, e poucos estudos 

sobre a compreensão desta modalidade de cuidado realizado no domicílio pela equipe que 

realiza esses serviços, também, aliados a Atenção Básica. 

Sobre os cuidados paliativos na perspectiva da atenção domiciliar existem estudos 

que apontam os benefícios desta modalidade de cuidado no domicílio como sendo um 

espaço favorável para manutenção da intimidade e conforto do lar, tendo a família como 

participante ativa no cuidado (BRASIL, 2003). Também apontam a contribuição da 

atenção domiciliar para efetivação das redes de saúde (FEUERWERKER LCM, 

MERHY, 2008) e como um aspecto de fortalecimento da Atenção Primária a Saúde 

(REHEM E TRAD, 2005; BRASIL, 2003; COSTA, POLES E SILVA, 2016). Outras 

pesquisas destacam a especificidade da comunicação em cuidados paliativos realizados 

pelos profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar (ANDRADE, COSTA E COSTA, 

2017); outra aborda os critérios de elegibilidade, inclusão, exclusão e alta na atenção 

domiciliar na perspectiva de gestores e coordenadores de atenção domiciliar. (PAIVA et 

al., 2016); o tempo gasto pelas equipes da atenção domiciliar, visando avaliar o 

dimensionamento de pessoal e organização do serviço (BÔAS E SHIMIZU, 2015).  

 Para Paz (2013), os Cuidados paliativos são ações diferenciadas a pacientes com 

doença progressiva e irreversível. Trata-se ainda de um serviço pouco considerado na 

agenda de saúde em boa parte dos países e diante disso, configura-se como uma 

necessidade ter pesquisas que contribuam para a melhor gestão de serviços dessa ordem. 

Nesse sentido, nosso estudo ao objetivar pensar os cuidados paliativos no Serviço 

de Atenção Domiciliar buscando compreender as potencialidades e vulnerabilidades 
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desse cuidar, em especial diante da perspectiva de morte, e as possíveis implicações para 

a realização de um cuidado humanizado, pode agregar no caminho da efetivação dessa 

assistência na cidade de Natal/RN, em um momento de ampliação dos CP no RN e 

crescente demanda.  

Aponta-se que para as próximas décadas, as doenças e agravos não transmissíveis 

serão a maior casa de morte. (BRASIL, 2011). Na primeira metade do século XX no 

Brasil, as doenças com causa de morte mais frequentes eram as doenças infecciosas 

transmissíveis, e, foi a partir dos anos 60 que as doenças e agravos não transmissíveis 

ocuparam este lugar.  

De acordo com Paz (2013), o processo de transição demográfica, com queda nas 

taxas de fecundidade e natalidade e o progressivo aumento na proporção de idosos, 

acarretam em algumas consequências, dentre elas, com o aumento das doenças crônico-

degenerativas. Vale salientar que a OMS (2005) aponta que devido a mudança na 

estrutura e papéis familiares, as famílias estão diminuindo, as mulheres lançadas no 

mercado de trabalho e em razão da urbanização, as pessoas estão cada vez menos 

disponíveis em cuidar dos idosos, recorrendo assim, a profissionais de saúde.  

Floriani e Schramm (2007), por sua vez, afirmam que os pacientes com doenças 

que ameaçam a continuidade da vida e seus familiares, geralmente preferem ser cuidados 

no domicílio. Com isso, percebe-se a importância da Atenção Primária à Saúde e dos 

serviços de atenção domiciliar para concretização dessa modalidade de cuidado, uma vez 

que são os serviços da rede que tem uma maior aproximação com esta realidade.   

Paz (2013) ressalta que, para essa atuação na atenção domiciliar, se faz necessário 

uma organização para a recepção desta demanda no território de saúde, precisando que 

haja uma determinação política que vise qualidade até o fim da vida. Aponta que os 

avanços tecnológicos ocasionaram novas possibilidades terapêuticas das doenças e 
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agravos não transmissíveis, prolongando a vida a qualquer custo, resultando assim, em 

desgaste nas dimensões físicas psicossocial e espiritual dos familiares e trabalhadores de 

saúde, requerendo assim novam modalidades de cuidar. 

Nessa direção, Ayres (2004) adverte que 

“As práticas de saúde contemporâneas estão passando por uma importante 

crise em sua história. Em contraste com seu expressivo desenvolvimento 

científico e tecnológico, estas práticas vêm encontrando sérias limitações 

para responder efetivamente às complexas necessidades de saúde de 

indivíduos e populações. Recentes propostas de humanização e integralidade 

no cuidado em saúde têm se configurado em poderosas e difundidas 

estratégias para enfrentar criativamente a crise e construir alternativas para a 

organização das práticas de atenção à saúde no Brasil”. (AYRES, 2004 pág, 

16). 

 

Portanto, ancoramos nosso estudo na conceituação de Cuidado defendida por 

Ayres (2004) e Silva (2006), quando afirmam ser o Cuidado:  

“A designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no sentido 

existencial da experiência do adoecimento físico ou mental, e, por conseguinte, também 

das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde.” (pág 22) Somando-se a 

essa definição, também a atenção às questões existenciais e simbólicas relacionadas ao 

acompanhamento do processo de morte de pacientes (SILVA, 2006).  

Trata-se de um constructo filosófico, no qual se quer designar simultaneamente, 

uma compreensão filosófica e uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde 

adquirem nas diversas situações em que se reclama uma ação terapêutica, isto é, uma 

interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de 

um bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente voltados para essa finalidade 

(AYRES, 2004 p. 74) 

É inegável que com o crescente desenvolvimento tecnológico, as práticas de saúde 

não têm correspondido às necessidades da população, dentro de uma perspectiva, 

assinalada acima, de cuidado humanizado e integral. A Política Nacional de Humanização 

(PNH) surge como uma proposta de melhoria da produção de saúde através de gestão e 
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do cuidado. Apoia-se numa perspectiva de troca e relações entre sujeitos, na interação 

entre prática de gestão e prática de cuidado e na capacidade de autotransformação 

(PASCHE; PASSOS, 2008). Trata-se de uma proposta de qualidade para os diversos 

âmbitos da saúde pública, num contexto necessário, onde muitas das ações 

proporcionadas por profissionais da saúde corroboram para a falta da produção de vida 

nesses espaços. Em meio a isso, sente-se a necessidade de profissionais que promova 

respeito à vida e espaços disponíveis para abraçar esta demanda. 

É visível, na área da saúde, a necessidade de cada vez mais qualificar profissionais 

a enfrentarem o cuidado de pacientes em seu processo de morte, partindo da escuta deles, 

dando voz as suas fragilidades e potencialidades.  

Como diz o poeta: “... que a importância de uma coisa não se mede com fita 

métrica nem com balanças nem barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser 

medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”. (Manoel de Barros). No lidar 

com a vida e com a morte, é preciso encantamento, afetação e cuidado.  

Diante dessa realidade, trago algumas questões que me inquietaram para a 

construção deste estudo, a saber: Como se dá a atuação, em cuidados paliativos, dos 

profissionais de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar? Qual o significado de cuidados 

paliativos para os profissionais que atuam no SAD? Como eles lidam com os pacientes 

em cuidados paliativos, quando eles estão na iminência da morte? Eles conseguem 

realizar um trabalho em CP que possa ser considerado um cuidado humanizado?  

É com o desejo de unir-se às produções já existentes que corroboram para o 

subsídio do trabalho de profissionais de saúde que lidam com a morte e para melhor 

discutir e compreender os aspectos inerentes ao processo de Cuidado diante da 

terminalidade da vida, que a presente pesquisa busca colaborar com entendimento e 

afirmação da necessidade do cuidar com dignidade.  
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Este estudo, ao escutar os profissionais de saúde do Serviço de Atenção 

Domiciliar, quanto ao lugar dos cuidados paliativos no seu dia a dia, teve por objetivo 

compreender a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar em Cuidados Paliativos no 

contexto da Atenção Primária à Saúde, buscando des-cobrir, juntamente com eles, 

caminhos para a realização de um Cuidado humanizado e integral de acordo com os 

princípios defendidos para a assistência em cuidados paliativos, pretendendo ser um 

interlocutor a mais na direção do fortalecimento do Serviço de Atenção Domiciliar dentro 

das Redes de Atenção à Saúde e da Atenção Primária à Saúde, afim de que a APS, 

“enquanto porta de entrada de oferta de cuidados para a vida, possa ser também porta de 

entrada para o cuidado com o processo de morte humanizada”. (G. S. Nogueira da Silva, 

comunicação pessoal, 22 de agosto de 2013).  

Após introduzirmos e justificarmos ao leitor quanto a temática estudada, 

apresentaremos os objetivos desse estudo, em seguida, o referencial teórico metodológico 

e as estratégias operacionais da pesquisa. Na sequência apresentaremos os capítulos que 

nasceram do diálogo reflexivo entre os aportes teóricos com as vozes dos nossos poetas 

(participantes). São eles: Sobre Cuidados Paliativos, fizemos aqui um breve percurso pela 

história dos CP, dialogando com o olhar dos profissionais de saúde sobre o CP e cuidado 

humanizado; no capítulo seguinte fizemos um breve passeio teórico pelo Sistema Único 

de Saúde, Atenção Primária à Saúde e Serviço de Atenção Domiciliar: O Serviço de 

Atenção Domiciliar e os Cuidados Paliativos, continuamos com a discussão em  

Cuidados Paliativos no SAD: entre as dificuldades e potencialidades, neste capítulo 

dialogamos com os aspectos que dificultam e facilitam a atuação em cuidados paliativos 

no Serviço de Atenção Domiciliar; e, por último, O grande desafio: Como cuidar do 

morrer na Atenção Domiciliar? momento em que buscamos dialogar com as vivências 

pessoais e profissionais acerca da morte que nossos poetas trazem, tentando compreender 
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um pouco mais e aprender com eles sobre o desafio diante da terminalidade em CP. Após 

este percurso, trazemos as nossas (in)conclusões, porque nada aqui está acabado, 

concluído, ao contrário, seguimos agora para o início de uma longa jornada: buscar 

contribuir para o fortalecimento do SAD em cuidados paliativos na Atenção Primária. 

Por fim, as referências bibliográficas e apêndices.  

Convidamos, portanto, o leitor a entrar conosco no universo dos cuidados 

paliativos na atenção domiciliar e em tudo que permeia este exercício, ao se aproximar 

da narrativa dos profissionais de saúde que atuam neste contexto, e assim serem afetados 

pelos encantamentos e desafios inerentes à esta prática profissional. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

• Compreender a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar em Cuidados Paliativos 

no contexto da Atenção Primária à Saúde e sua implicação com o cuidado 

humanizado.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar as concepções acerca dos cuidados paliativos para os profissionais do 

Serviço de Atenção Domiciliar;  

• Identificar os significados de Cuidado humanizado para os profissionais que 

atuam no Serviço de Atenção Domiciliar;  

• Identificar os significados de morte para os profissionais que atuam no Serviço de 

Atenção Domiciliar;  

• Verificar as teorias e orientações recebidas pelos profissionais para atuarem em 

cuidados paliativos;  

• Investigar o funcionamento do Serviço de Atenção Domiciliar e sua relação com 

os demais serviços ou equipamentos da rede de atenção à saúde no Município de 

Natal no contexto dos cuidados paliativos;  

• Identificar o itinerário do processo terapêutico/cuidado ao paciente pela equipe do 

Serviço de Atenção Domiciliar no que se refere aos cuidados paliativos;  

• Identificar as dificuldades e potencialidades enfrentadas pelos profissionais do 

Serviço de Atenção Domiciliar para atuarem em cuidados paliativos. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O que vale na vida não é o ponto de partida 

e sim a caminhada. Caminhando e 

semeando, no fim terás o que colher. 

Cora Coralina 

 

O presente estudo trata de uma pesquisa de natureza qualitativa, que para Minayo 

(2007) sua importância está em compreender os valores e representações de um 

determinado grupo sobre temas particulares, investigando relações e fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização. Sendo assim, vem ao encontro que se propõe a 

ser pesquisado, uma vez que permitirá que os profissionais relatem sua compreensão e 

vivência, algo que não é quantificado. 

Por ser uma pesquisa qualitativa, entende-se assim um direcionamento do 

pesquisador em tencionar-se para a compreensão das particularidades a serem estudadas.  

O foco de sua atenção é centralizado no específico, no peculiar, buscando mais a 

compreensão do que a explicação dos fenômenos estudados. "Isso não significa, 

entretanto, que seus achados não possam ser utilizados para compreender outros 

fenômenos que tenham relação com o fato ou situação estudada." (NOGUEIRA & 

BÓGUS, 2004, p. 04). 

As autoras defendem que quando o objeto de estudo é o humano, a relação 

construída é entre iguais, pelo fato do objeto de estudo e o pesquisador coincidirem num 

mesmo plano e numa mesma condição. “(...) critério de cientificidade passa a ser a 

intersubjetividade, pois o conhecimento é construído pelo sujeito e pelo objeto numa 

relação dialética” (NOGUEIRA & BÓGUS, 2004, p. 05) 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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3.1 Quadro teórico 

 

3.1.1. A hermenêutica 

 

O caminho teórico-metodológico se deu a partir da Hermenêutica Gadameriana, 

pressuposto interpretativo que tem sua base na filosofia grega, termo que 

etimologicamente está relacionado a Hermes - deus grego considerado o mensageiro dos 

deuses (SILVA, 2006). Se funda enquanto um pressuposto teórico iniciado na 

Fenomenologia Existencial Heideggeriana.  

A Fenomenologia Existencial é, inicialmente, caracterizada como um modo de 

fazer filosofia, sendo uma reflexão sobre a realidade da qual se ocupa, voltando-se para a 

experiência, para o vivido (AMATUZZI, 2009). Nasceu a partir da crise da ciência, do 

conhecimento, da necessidade de confrontar-se com as faltas metodológicas da ciência 

positivista (JOSGRILBERG, 2002). Teve sua elaboração mais sólida com Husserl, no 

século XX, apesar de ter surgido no final do século XIX com Franz Brentano (SILVA, 

2006).  

A fenomenologia de Heidegger trata da existência enquanto uma possibilidade de 

questionar, de interrogar, sobre o seu próprio ser, denominado de “Dasein” – Ser aí, cuja 

investigação fenomenológica parte exatamente do campo da existência, do ser dos 

homens no mundo (SILVA, 2006). 

A Hermenêutica Gadameriana, por sua vez, se preocupa em compreender textos, 

contribuindo assim nas pesquisas sociais a partir da interpretação de discurso e ações. 

(MINAYO, 2000) Partindo do princípio de que todo conhecimento é mediado a partir da 

linguagem, a tarefa da hermenêutica está em esclarecer a compreensão através dos 

sentidos das ações (HANS-GEORG GADAMER, 2002), tida como possibilidade de um 
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aprofundamento e entendimento do significado contínuo (SILVA, 2006). Para Gadamer, 

“ter um mundo é ter uma linguagem pois só podemos compreendê-lo a partir da 

interpretação, e, neste caso, as palavras e seus significados tem relevância. (DA SILVA, 

2010 p. 56)  

Para Gadamer, é a partir do discurso que a compreensão do viver humano e de 

seus sentidos é possível ser feita. Considera que o encontro entre os atores envolvidos na 

pesquisa vai além do que foi dito ou lido, pois se trata de uma relação dialética, que no 

encontro, faz com que a interpretação apareça.   

O acesso ao outro se dá com a fusão de horizontes, este conceito traz a concepção 

de que o significado não está no texto, na ação ou no discurso, nem no autor, ou sujeito, 

mas na relação que existe entre eles. E sendo assim, a perspectiva narrativa é dialógica 

(SILVA, 2006). No entanto, a hermenêutica gadameriana também destaca a necessidade 

de não misturar nossas opiniões no ato de interpretar para que o texto não perca a 

expressão do seu sentido literal. O texto precisa falar por si, levando em consideração a 

linguagem e as tradições. (DA SILVA, 2010) 

Para esta mesma autora, a hermenêutica gadameriana é vista na atualidade como 

uma teoria ou filosofia de interpretação, que busca compreender o objeto de estudo “mais 

do que sua mera aparência ou superficialidade” (p. 57).  

Sendo assim, como elemento central, a Hermenêutica Gadameriana auxilia na 

compreensão dos discursos, a partir dos vários significados que esse discurso possa 

produzir, sendo, portanto, um processo interpretativo dialógico. E, pensar a condução de 

uma pesquisa nesta perspectiva é considerar a ideia de que o pesquisador é co-

participante, e sendo assim, ao invés de se configurar enquanto um ser neutro, considera-

se como parte do processo, pois só é possível interrogar aquilo de que fazemos parte. 
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3.2 Estratégias operacionais da pesquisa 

 

3.2.1. Os colaboradores da pesquisa 

 

Este estudo teve como colaboradores 12 profissionais que compõem o Serviço de 

Atenção Domiciliar, sendo eles, responsáveis pela condução e cuidado das famílias e 

pacientes em Cuidados Paliativos (CP). Foram entrevistados membros de equipes 

diferentes com a intenção de alcançar potencialidades e vulnerabilidades na atuação dos 

SADs em tempos diferentes de existência dos serviços. Os profissionais entrevistados 

foram: 2 médicas, 4 enfermeiros, 1 nutricionista, 2 fisioterapeutas, 1 fonoaudióloga e 2 

odontólogos. Sendo essas as especialidades que lidam diretamente com o paciente.  

Inicialmente foi feito contato com a coordenação geral do SAD, na SESAP, para 

explicação da pesquisa, autorização e escolha da equipe. Após isso, ela orientou que 

buscasse contato com a coordenadora direta das equipes do hospital escolhido para a 

pesquisa, para que pudesse realizar um primeiro contato e explicar a pesquisa diretamente 

aos que seriam os colaboradores. A proposta da pesquisa foi explicada aos profissionais 

de saúde e o convite realizado, deixando aberto aos que desejarem participar. Também 

foi explicado que conversaríamos sobre os conhecimentos e experiências que eles têm 

sobre os cuidados paliativos no domicílio. 

A data e o local de entrevista foram combinadas previamente com os participantes, 

levando em consideração a melhor opção para eles e o local onde fosse possível maior 

privacidade, sendo assim, os encontros aconteceram em alguns locais no espaço interno 

do hospital. Alguns encontros foram no auditório, outros na sala do SAD e ainda outros 

em outra sala de apoio, sempre se garantindo a privacidade. 
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Neste momento trazemos um quadro sintético sobre os nossos colaboradores. Seus 

nomes fictícios foram escolhidos a partir da própria escolha dos colaboradores, na qual 

uma profissional sugeriu que fossem nomes de poetas e os demais gostaram e 

concordaram. Para eles, a atuação em cuidados paliativos se aproxima muito da arte, da 

poesia, uma vez que poetas constroem as mais belas poesias em momentos de sofrimento. 

E, da mesma forma, eles constroem possibilidades de cuidado em meio ao sofrimento que 

também perpassam por suas vivências, seja pelo encontro com a morte, seja pelos 

recursos limitados que influenciam seu cuidado, seja pelo sistema que, muitas vezes, não 

dialoga com a prática. 

 

NOME IDADE RELIGIÃO PROFISSÃO ESCOLARIDADE TEMPO DE 

FORMADO 

TEMPO 

DE 

ATUAÇÃO 

NO SAD 

TEMPO 

DE 

ATUAÇÃO 

EM CP 

Luiz de 

Camões 

51 Católica Médica Especialização 27 anos 3 anos 6 meses 

Florbela 

Espanca 

65 Espírita Médica Especialização 33 anos 6 anos 6 anos 

Adélia Prado 35 Católica 

 

Enfermeira Especialização 10 anos 3 anos 3 anos 

Cora Coralina 58 Católica Enfermeira Especialização 32 anos 12 anos 1 ano 

Fernando 

Pessoa 

38 Católica Enfermeira Especialização 17 anos 3 anos 3 anos 

Mário 

Quintana 

45 Evangélico Enfermeiro Especialização 13 anos 2 anos e 

6 meses 

2 meses 

Carlos 

Drummond de 

Andrade 

42 Católica Nutricionista Superior 

Completo 

19 anos 3 anos 1 ano 

Clarisse 

Lispector 

36 Católica Fisioterapeuta Mestrado 12 anos 8 anos 8 anos 

Hilda Hilst 55 Católica Fisioterapeuta Especialização 32 anos 11 anos 11 anos 

Cecília 

Meireles 

51 Evangélica Fonoaudiológa Especialização 30 anos 11 anos 11 anos 

Vinícius de 

Morais 

63 Católico Odontólogo Especialização 37 anos 5 anos 2 anos 

Manoel de 

Barros 

48 Evangélico Odontólogo Especialização    

Tabela 1. – Perfil dos colaboradores 
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3.2.2 Instrumento de acesso às narrativas 

 

Foram utilizados como instrumentos metodológicos a entrevista em profundidade, 

com a utilização de cenas projetivas ao final da entrevista e a observação etnográfica. 

Para Ribeiro (2008), a entrevista é um processo de interação entre duas pessoas, 

na qual o entrevistador tem por objetivo a obtenção de informações por parte do 

entrevistado. Ela se tornou a técnica clássica de obtenção de informações para o processo 

de pesquisa e se relaciona com os valores, atitudes e opiniões dos sujeitos entrevistados. 

Para a autora, entrevista é: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a 

respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e 

valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das 

descrições das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos 

resultados pelos próprios entrevistadores. (RIBEIRO, 2008) 

 

No momento da entrevista, os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e o Termo para Gravação de Voz. As entrevistas foram gravadas com 

gravador de áudio e posteriormente transcritas e literalizadas para a análise com base na 

Hermenêutica Gadameriana.   

 

3.2.2.1 A Entrevista em profundidade 

 

A entrevista em profundidade com roteiro consiste é tida como um dos métodos 

mais importantes para apreender os valores, referências normativas e interpretações que 

os indivíduos dão as experiências vivenciadas. (VASCONCELOS, 2015). 

Busca um assunto a partir da investigação de informações, percepções e 

experiências e é tida como uma técnica qualitativa que entre as principais características 

está a flexibilidade de permitir ao informante definir os termos da resposta e ao 
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entrevistador ajustar as perguntas. Este tipo de entrevista procura intensidade nas 

respostas, não-quantificação ou representação estatística. (DUARTE, 2005). 

É uma entrevista que possibilita ao entrevistador investigar, conhecer, 

compreender as motivações, crenças, atitudes e sentimentos a respeito de um determinado 

assunto, revelando análises mais profundas com independência e liberdade nas respostas. 

De acordo com Moré (2015), é entendida como a possibilidade de um espaço 

relacional, entre o pesquisador com o participante a respeito de um tema específico, que 

“permitem trazer à tona informações de ângulos diferentes tanto do contexto, como sobre 

o fenômeno investigado, o que permite a melhor compreensão e integralização dos dados 

quando da ocasião do seu processo de análise” (Pág. 128). 

Nesse sentido, a entrevista em profundidade se funda na importância das 

construções coletivas e valorização dos múltiplos olhares e sentimentos. 

 

3.2.2.2 Cenas  

 

A utilização de cenas teve a finalidade de aprofundar os dados obtidos na 

entrevista, certificar-se das concepções, valores e discursos produzidos até então. Trata-

se de uma técnica projetiva que possibilita uma forma de expressão e imersão no universo 

subjetivo dos colaboradores. 

De acordo com Silva (2006) as cenas são tidas como um recurso que objetiva a 

co-construção de saberes e por isso, tem um caráter interventivo educacional, em especial 

o seu uso no campo da saúde como meio de promoção da saúde. 

O uso das cenas tem sido bastante frequente como recurso estratégico em pesquisa 

por ser uma ferramenta de reflexão e discurso de grupos e indivíduos que favorece o 

diálogo, a criatividade, a imaginação e a possibilidade de ressignificação, ao possibilitar 
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a projeção de sentimentos, driblando o discurso racional. Em outras palavras, “trata-se de 

uma metodologia que possibilita insights de novos repertórios, a partir de uma 

experiência antecipada, por meio de dramatizações e visualizações” (SILVA, 2006).  

No âmbito desse estudo, após a entrevista, foi proposto que cada entrevistado 

criasse uma “cena” imaginada a partir de uma situação hipotética. Após isso, foi solicitado 

que, de forma oral, o colaborador pudesse comentar com o pesquisador, contribuindo 

assim para o aprofundamento e a compreensão dos significados e sentimentos 

vivenciados em torno dos temas trabalhados nas entrevistas.  

As cenas foram realizadas com 11 dos 12 profissionais que participaram da 

entrevista. Era previsto que as cenas não fossem realizadas com todos os colaboradores, 

em função de impossibilidade ou mesmo desejo. No entanto apenas uma pessoa não quis 

realizar. Foram momentos muito emocionantes, onde eles puderam refletir sobre sua 

atuação em CP e suas próprias questões diante da morte. 

Na “cena 1” o profissional de saúde foi convidado a imaginar uma situação em 

que ele era um cuidador atendendo um paciente em cuidados paliativos, percebendo as 

situações de atendimento consideradas por ele como algo difícil de experienciar. Na “cena 

2” o profissional foi convidado a imaginar uma situação em que ele era um paciente em 

cuidados paliativos em uma situação excelente de cuidado pelos profissionais de saúde. 

O roteiro da entrevista e as cenas encontram-se nos apêndices deste estudo.  

 

3.2.2.3 Observação participante do tipo etnográfica 

 

De acordo com Mónico (2017), a observação Participante se configura como um 

método de investigação em pesquisa, utilizada em estudos ditos exploratórios, 

descritivos, etnográficos ou, ainda, àqueles que visam teorias interpretativas.  



42 

 

Para Pawlowski, et al (2016), a observação participante faz parte de uma abordagem 

de observação etnográfica onde o observador participa ativamente nas atividades de 

recolha de dados, sendo necessário, para refletir os valores da etnografia, à imersão do 

investigador na vida da comunidade, cultura, ou espaço onde a pesquisa será realizada, 

precisando adaptar-se à situação local.   

Para Valladares (2007), se trata de um processo longo. Desde a negociação da 

entrada ao espaço desejado, através da fase exploratória, até o momento de imersão, na 

qual, para se compreender determinados dados, informações ou funcionamento de algo é 

necessário observá-los por um longo período e não num único momento, assim propõe 

que haja uma interação entre pesquisador e pesquisado, onde a presença do pesquisador 

tem que ser justificada e seu comportamento deve ser condizente e de acordo com a 

realidade do local, sendo importante ao pesquisador saber ouvir, escutar, ver, sabendo o 

momento certo para fazer as perguntas certas e na hora certa. 

Em função da excelente receptividade das equipes para a realização da pesquisa, 

a observação participante do tipo etnográfica também foi acordada e foi realizada 

acompanhando a rotina da equipe do SAD e alguns atendimentos domiciliares em 

situação de cuidados paliativos.  Ocorreu durante um mês nos turnos da manhã e tarde.  

Além desses instrumentos, foi utilizado o diário de campo para o relato das 

observações e anotações após as entrevistas, no qual foram anotados aspectos que não 

puderam ser captados pelo gravador, como expressões faciais, gesticulações, 

manifestações de diferentes emoções durante cada entrevista para facilitar as transcrições. 

No diário, contém informações, tais como: como se deu o contato e o agendamento da 

entrevista; a caracterização do local da entrevista; impressões sobre o entrevistado e a 

narrativa em geral (principalmente as impressões acerca da comunicação não-verbal). 
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Também, as informações sobre as percepções do entrevistador, seus sentimentos, 

afetações.  

A utilização combinada de mais de um recurso metodológico, é defendida por 

Spink (1993), quando esta coloca que esse recurso visa à compreensão em profundidade 

e a maior segurança na análise interpretativa.  

 

3.2.3 Tratamento e análise das narrativas 

 

Após a transcrição das entrevistas, as narrativas foram interpretadas sob a ótica da 

Hermenêutica Gadameriana, que trata do processo de conhecimento do fenômeno 

compreendendo o todo a partir das partes e as partes a partir do todo. Nela o interpretado 

levanta questões para o intérprete, no entanto, é o intérprete que possibilita ao interpretado 

a posição dessas questões. E é através desta dialética de pergunta e resposta, que segundo 

Gadamer, acontece a compreensão (AYRES, 2005). E assim a narrativa é dialógica.  

Os seguintes passos foram percorridos após a análise das entrevistas: 

(a) leitura compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das 

particularidades do material da pesquisa;  

(b) identificação e recorte temático que emergem dos depoimentos;  

(c) identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos depoimentos;  

(d) busca de sentidos mais amplos (sócio-político-culturais), subjacentes às falas dos 

sujeitos da pesquisa;  

(e) diálogo entre as ideias problematizadas, informações provenientes de outros estudos 

acerca do assunto e o referencial teórico do estudo;  

(f) elaboração de síntese interpretativa, procurando articular objetivo do estudo, base 

teórica adotada e dados empíricos. 
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 A “fusão de horizontes” entre pesquisadora-colaboradores possibilitou que suas 

falas e reflexões, mediadas pela entrevista em profundidade com o uso de cenas, gerassem 

a descoberta de unidades de sentido, que deram origem aos eixos temáticos que 

compuseram a construção dos capítulos que veremos mais adiante. 

 

3.2.3.1 A construção de categorias temáticas 

 

Apresentamos uma síntese ilustrativa do processo de construção dos eixos 

temáticos. Esses eixos foram compostos a partir das narrativas provocadas por meio da 

entrevista em profundidade, do uso das cenas e da observação etnográfica.  

A Tabela abaixo traz esquematicamente o processo de construção das categorias 

temáticas e o agrupamento delas por capítulos, a fim de ilustrar sinteticamente as etapas 

do desenho analítico realizado. 

 

Objetivos 

específicos  

Questões do 

roteiro  

Unidades de 

sentido 

Categorias ou 

Eixos temáticos 

Estrutura dos 

capítulos 

Identificar as 

concepções 

acerca dos 

cuidados 

paliativos para 

os 

profissionais 

do Serviço de 

Atenção 

Domiciliar;  

 

- Quando pensa 

em cuidados 

paliativos, quais 

as três primeiras 

palavras surgem 

à cabeça?  

 

- O que você 

entende por 

cuidados 

paliativos? 

 

- Como você 

escolheu 

trabalhar com 

Cuidados 

Paliativos e o que 

mais o motiva? 

 

- Quais as 

atitudes e 

- Dor 

-Sofrimento 

-Ajuda 

- Qualidade de 

vida 

- Limitações 

 

 

-Cuidado no 

fim da vida 

 

- Não tem 

mais o que 

fazer 

-Não foi 

escolha 

 

-Motivações e 

desmotivações 

- Sobre os 

cuidados 

paliativos 

 

 

 

- Entendimento 

dos profissionais 

de saúde sobre 

cuidados 

paliativos 

4.SOBRE 

CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

 

4.1 Breve Percurso 

pela história dos 

cuidados paliativos 

 

4.2 O olhar dos 

profissionais de 

saúde sobre 

Cuidados 

Paliativos e 

Cuidado 

Humanizado 

 

 

4.2.1 Concepções e 

significados sobre 

Cuidados Paliativos 
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habilidades, um 

profissional 

precisa 

desenvolver para 

trabalhar com 

Cuidados 

Paliativos no 

domicílio? 

 

- Em sua opinião, 

em que os 

cuidados 

paliativos podem 

contribuir na 

vida e morte dos 

pacientes? 

 

 

 

4.2.2.1 Cuidados 

paliativos e 

terminalidade: de 

“não ter o mais o 

que fazer” à 

qualidade no morrer 

Identificar os 

significados de 

Cuidado 

humanizado 

para os 

profissionais 

que atuam no 

Serviço de 

Atenção 

Domiciliar;  

 

- E sobre o 

cuidado 

humanizado, o 

que é para você? 

 

- Como deve ser 

um atendimento 

que possamos 

chamar de 

cuidado 

humanizado em 

cuidados 

paliativos no 

domicílio? Teria 

alguma diferença 

se fosse em um 

hospital? 

 

- Você acha que 

a equipe realiza 

atendimentos em 

CP que você 

considera que 

são 

humanizados? 

 

- Respeito 

 

- Se colocar 

no lugar do 

outro 

 

- Ser humano 

 

- Redundância 

 

-Empatia 

 

- Escuta 

 

- Valorizando 

a família 

 

- Domicílio é 

humanizado 

 

-Hospital 

superficial e 

rígido 

Entendimento de 

cuidado 

humanizado 

 

 

- Habilidades 

necessárias 

4.2.2 Cuidado 

Humanizado: Seja 

humano 

 

 

4.2.3 E para se 

cuidar 

paliativamente e 

humanizado no 

domicílio: 

Habilidade é 

preciso! 

Investigar o 

funcionamento 

do Serviço de 

Atenção 

Domiciliar e 

sua relação 

com os demais 

- O que é o 

Como o SAD e 

como ele 

funciona? 

- Como acontece 

os fluxos 

- Serviço da 

rede de saúde 

-

Desospitalizaç

ão 

 

- Domicílio 

- Contexto e 

funcionamento do 

SAD 

 

- Relação do SAD 

com a APS em CP 

 

5. O SERVIÇO DE 

ATENÇÃO 

DOMICILIAR E 

OS CUIDADOS 

PALIATIVOS 
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serviços ou 

equipamentos 

da rede de 

atenção à 

saúde no 

Município de 

Natal no 

contexto dos 

cuidados 

paliativos;  

 

assistenciais 

entre os setores 

de atenção da 

rede?  

- Como o SAD 

se relaciona com 

a APS nesse 

contexto de 

atenção aos 

Cuidados 

Paliativos? 

 

 

- Fale sobre seus 

motivos em 

escolher o SAD 

enquanto seu 

espaço de 

trabalho. 

 

 

 

- Alta 

hospitalar/de

manda 

espontânea 

 

-Fica no meio 

 

- cuidador 

 

- Sem fluxo 

 

- Relação 

atropelada e 

trabalhosa 

 

-tímida 

 

- a não 

escolha 

 

- Descoberta 

 

- Identificação 

da atuação 

SAD/e 

cuidado ESF 

 

- 

Familiaridade 

com o 

trabalho 

 

- Descoberta dos 

CP no SAD 

 

- O DAS fica no 

meio ou é o meio? 

 

-Importância do 

cuidador/família 

 

-É preciso discutir 

a relação entre a 

rede 

5.1 Um breve 

passeio pelo 

Sistema Único de 

Saúde, Atenção 

Primária à Saúde e 

Serviço de Atenção 

Domiciliar 

 

5.1.1 A Atenção 

domiciliar à saúde e 

o SAD 

 

 

5.2 Serviço de 

Atenção 

Domiciliar e 

Cuidados 

Paliativos no 

contexto da 

Atenção Primária 

à Saúde: uma 

relação tímida? 

 

5.2.1 Um breve 

histórico dessa 

relação 

 

5.2.2 (Re)des-

cobrindo o cuidado 

paliativo no 

domicílio: entre a 

não escolha e o 

desejo de ajudar 

 

5.2.2.1 Chegando ao 

SAD 

 

5.2.2.2 O SAD fica 

no meio ou é o meio 

para cuidados 

paliativos em casa? 

 

 

5.2.2.2.1 O fluxo é 

desospitalizar! 

 

5.2.2.2.2 O cuidador 

familiar é 

obrigatório 
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5.2.3. É preciso 

discutir a relação 

para cuidar 

paliativamente 

 

Identificar o 

itinerário do 

processo 

terapêutico/cui

dado pela 

equipe do 

Serviço de 

Atenção 

Domiciliar no 

que se refere 

aos cuidados 

paliativos;  

 

- Como a 

demanda de 

Cuidados 

Paliativos chega 

para vocês? 

Como é 

desenvolvido o 

acompanhamento

? 

 

-

Desospitalizaç

ão 

 

- 

acompanhame

nto no 

domicílio 

 

- nada 

específico 

 

Não há itinerário 

específico 

[Capítulo 6 

Das dificuldades] 

Identificar as 

dificuldades e 

potencialidade

s enfrentadas 

pelos 

profissionais 

do Serviço de 

Atenção 

Domiciliar 

para atuarem 

em cuidados 

paliativos. 

 

- Para você quais 

as dificuldades 

encontradas no 

SAD para 

trabalhar em 

cuidados 

paliativos? 

 

- Em sua opinião, 

o que o SAD 

necessita para 

atender pacientes 

em cuidados 

paliativos? 

 

- O que favorece 

sua atuação para 

realizar Cuidados 

Paliativos no 

domicilio, no 

SAD? 

- Estrutura do 

SUS 

 

- Tempo 

 

- Alta 

demanda 

 

 

- Rede que 

converse 

 

- Equipe 

específica pra 

CP 

 

- Cuidados no 

domicílio 

 

- 

Espiritualidad

e 

 

- Existência 

do psicólogo 

na equipe. 

Dificuldade com a 

rede de saúde 

 

Falta de tempo 

 

Equipe específica 

 

Falta de 

preparação 

 

 

Aconchego do lar 

 

A Espiritualidade 

 

A Psicologia 

 

 

6. CUIDADOS 

PALIATIVOS NO 

SAD: ENTRE AS 

DIFICULDADES 

E 

POTENCIALIDA

DES 

 

6.1 Das 

dificuldades 

 

6.1.1 A rede que 

não conversa 

 

6.1.2. Tempo para 

cuidar 

 

6.1.2.1 Necessidade 

de equipe específica 

para cuidados 

paliativos 

 

 

6.2 São possíveis 

cuidados paliativos 

e cuidados 

humanizados no 

SAD? 

 

6.3 Das 

potencialidades 
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6.3.1 O aconchego 

do lar e da família 

6.3.2 A 

espiritualidade 

 

6.3.3 A psicologia 

Verificar as 

teorias e 

orientações 

recebidas pelos 

profissionais 

para atuarem 

em cuidados 

paliativos;  

 

- Você se sente 

preparado para 

trabalhar com 

CP? Como se 

preparou/se 

capacitou? 

 

- Medo da 

morte 

 

- Fragilidade 

emocional 

 

- Falta de 

capacitação e 

aperfeiçoamen

to 

 

Falta de 

preparação 

6.1.3 “Ninguém está 

preparado” para a 

morte: por onde 

anda a formação? 

 

Identificar os 

significados de 

morte para os 

profissionais 

que atuam no 

Serviço de 

Atenção 

Domiciliar;  

 

- E sobre a morte? 

Fale o que é 

morte para você. 

- Você já 

vivenciou 

alguma situação 

de CP na sua 

família, em 

especial em 

situações de 

proximidade com 

a morte? Conte 

um pouco... 

 

- Fale em 

detalhes como 

sente diante de 

um paciente em 

situação crônica 

ou com 

iminência de 

morte. 

 

- Como você 

cuida das suas 

emoções para 

lidar com essas 

situações? 

- Passagem 

 

- Fim 

 

- Ingrata 

 

- Necessária 

 

- vivências 

pessoais 

 

 

- Impotência 

 

- Perda 

 

-Fragilidade 

 

- Sentimento 

de utilidade 

 

- Felicidade 

por ajudar 

- A morte na vida 

dos cuidadores 

 

- Só luto para 

ganhar 

 

- Perder pra morte 

 

- Potência do 

cuidado 

7. O GRANDE 

DESAFIO: COMO 

CUIDAR DO 

MORRER NA 

ATENÇÃO 

DOMICILIAR? 

 

7.1 De uma morte 

ausente na 

formação ao lidar 

com o trabalho 

diante dela 

 

7.2 A morte na 

vida pessoal 

 

7.3 A morte na 

vida profissional 

 

7.3.1 “Só luto para 

ganhar”: a dor de 

perder em cuidados 

paliativos 

 

7.3.2 A potência do 

cuidar da morte 

quando o cuidador 

encontra quíron. 

Tabela 2. - Processo de Construção das Categorias 
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3.2.4 Análise de Riscos e Medidas de Proteção  

 

Durante a operacionalização metodológica da pesquisa, caso ocorresse algum risco 

de desencadeamento de algum processo de ordem emocional que já estava latente, foi 

garantido o encaminhamento a algum Serviço de Psicologia adequado, bem como a 

própria pesquisadora, por ser psicóloga clínica teria condições de oferecer um 

acolhimento e suporte terapêutico inicial.  

No entanto, este encaminhamento não foi necessário. Todos os colaboradores, ao 

final da entrevista, afirmaram o quanto a conversa foi boa, o quanto puderam refletir sobre 

suas práticas e suas prioridades na vida pessoal. Houveram choro, risos, abraços, porém 

não foi desencadeado nenhum processo que necessitasse de acompanhamento posterior, 

em função da participação na pesquisa. Mas ainda assim, o contato da pesquisadora foi 

disponibilizado para que a pudessem acionar, caso necessitassem.  

 

3.2.5 Aspectos Éticos 

 

Tomadas as precauções necessárias para garantir e respeitar os direitos e a 

liberdade dos sujeitos pesquisados, os colaboradores foram informados sobre os objetivos 

e o desenvolvimento da pesquisa, dando a eles a escolha em participar da pesquisa, 

garantindo-lhes, ainda, o direito de, após consentirem em participar, se retirar da pesquisa 

a qualquer momento. O tempo necessário à reflexão individual foi respeitado e foi 

garantido o anonimato das informações e depoimentos dos indivíduos. Firmamos o 

compromisso de seguir as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde (2012) em todos os seus 
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aspectos e garantimos, incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso exclusivo 

para finalidade desta pesquisa. 

O presente estudo foi submetido à comissão de ética para análise de projetos de 

pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo sido aprovado 

sob parecer de número 2.515.079. 

 

3.2.6 O piloto da pesquisa 

 

O roteiro de entrevista em profundidade com utilização de cenas projetivas foi 

submetido a uma averiguação da sua adaptação através de um trabalho piloto de acesso 

as narrativas. 

A entrevista utilizada nas pesquisas qualitativas pode ser modificada diversas 

vezes em decorrência da aplicação da averiguação, ou seja, de entrevistas preliminares. É 

comum que, nessas entrevistas, o pesquisador perceba se o roteiro proposto está 

incompleto, inadequado, retirando alguns itens do mesmo e/ou acrescentando outros 

(Nogueira-Martins, 1994).  

O piloto foi realizado com dois enfermeiros do Serviço de Atenção Domiciliar, 

cujos nomes fictícios são Mário Quintana e Fernando Pessoa. 

Mário Quintana formado há 13 anos, 45 anos de idade, casado, possui 3 filhos, é 

evangélico e trabalha do SAD há 2 anos e 6 meses. E Fernando Pessoa, formada há 17 

anos, 38 anos de idade, casada, 1 filha, católica e trabalha no SAD há 3 anos. 

O encontro aconteceu no consultório particular da pesquisadora e o contato se deu 

através de um primeiro momento em visita a um dos SAD’s de Natal/RN, para uma 

conversa informal com alguns profissionais da equipe. A partir desta ocasião, o 

intermédio foi se dando através da odontóloga do SAD, que forneceu, mediante 
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autorização, o contato dos enfermeiros. Durante conversa por telefone, ao explicar 

previamente sobre a pesquisa, os enfermeiros se disponibilizaram em participar e 

escolheu, por considerar que seria mais tranquilo, que a entrevista acontecesse no 

consultório da pesquisadora. 

O piloto foi realizado obedecendo aos critérios de inclusão e a entrevista foi 

gravada e transcrita. O participante assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assim como o Termo de Autorização para Gravação de Voz. 

Os encontros duraram aproximadamente 1h30min e na oportunidade foi possível 

perceber a adequação da entrevista em profundidade com o uso de cenas. A entrevista 

aconteceu como um diálogo e as perguntas foram sendo feitas na medida que a conversa 

foi acontecendo. As cenas se mostraram muito importantes para complementar o diálogo 

da entrevista e contribuir com mais detalhes sobre as atitudes e pensamentos dos 

colaboradores acerca da temática. Dessa forma, os instrumentos se mostraram 

apropriados e passíveis de serem utilizados nas demais entrevistas.  

 

3.2.7 Inserção no Campo 

 

Como exposto anteriormente, as entrevistas ocorreram com profissionais de saúde 

que atuam no Serviço de Atenção Domiciliar no Município de Natal/RN.  

   Houve um contato inicial com a coordenadora geral do SAD, para que a pesquisa 

pudesse ser explicada, buscando a anuência da instituição. Foi acordado que a 

pesquisadora poderia, durante um mês, participar do dia-a-dia do Serviço, podendo 

utilizar as instalações internas para a realização das entrevistas e podendo participar das 

visitas domiciliares, desde que, junto aos profissionais, e nos seus horários de trabalho, e, 

ainda, identificada com o mesmo jaleco do SAD. 
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   Após esta autorização, foi realizado contato com a coordenadora direta do SAD 

do Hospital onde a pesquisa foi realizada para também solicitar sua autorização e 

informar-lhe a liberação da SESAP.  

   Da mesma forma, a receptividade ocorreu de forma calorosa e a pesquisadora foi 

convidada a participar de uma reunião de equipe onde poderia explicar a pesquisa para os 

profissionais de saúde que seriam entrevistados, solicitar deles a permissão para o 

acompanhamento nas visitas domiciliares e em todas as etapas da atuação no SAD, e 

assim, obter permissão para a realização da pesquisa junto a esta equipe. 

 De prontidão a permissão foi dada, e a maioria dos profissionais se 

disponibilizaram a colaborar. A partir de então, durante um mês, a pesquisadora se inseriu 

no campo, realizando todas as atividades do serviço junto aos profissionais e realizando 

as entrevistas previamente combinada com eles.  

 Vale salientar, que houveram profissionais que se recusaram a participar da 

pesquisa, e em especial, os técnicos de enfermagem, pois viram e ouviram dos 

profissionais que participaram, que no decorrer da entrevista existe a possibilidade de se 

emocionarem. Sendo assim, nenhum técnico de enfermagem aceitou participar da 

pesquisa, justificando que “não gostam de falar sobre isso” e “não querem chorar”. No 

entanto, esta postura já mostra uma fragilidade emocional desses profissionais tão 

importantes no processo do cuidar e já aponta a necessidade de uma importante reflexão, 

que será descrita ao longo do texto. 
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“Conforto” – 1907 – Edvard Munch  
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4. SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Eu me importo pelo fato de você ser você, me 

importo até o último dia da sua vida e 

faremos tudo o que está ao nosso alcance, 

não somente para ajudar você a morrer em 

paz, mas também para você viver até o dia 

da sua morte. 

SAUNDERS, (1996). 

 

Neste capítulo, introduziremos o leitor ao nosso objeto principal de estudo: Os 

Cuidados Paliativos. Realizaremos uma breve parada teórica para contextualizar o 

conceito, evolução histórica, princípios e panorama atual no Brasil e Rio Grande do 

Norte, indicando assim o primeiro debruçar-se à temática, dando abertura para, 

posteriormente, pensá-lo em um contexto específico, que é no âmbito da Atenção 

Domiciliar. 

Em seguida, estaremos apresentando e discutindo o entendimento dos nossos 

colaboradores, através das suas narrativas, para pensar este cuidado na proposta da 

humanização, compreendendo seus olhares, os significados atribuídos, e as habilidades 

que julgam necessárias para cuidar paliativamente. 

 

4.1 Breve Percurso pela história dos cuidados paliativos 

 

Não dá para negar os avanços obtidos pelas ciências da saúde, nos aspectos que 

se refere ao desenvolvimento de tecnologias e novas formas de tratamento capazes de 
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proporcionar a cura de diversas doenças, e consequentemente a ampliação dos limites da 

vida. No entanto, nas últimas décadas, o envelhecimento, o aumento da prevalência de 

câncer e outras doenças crônicas surgiram e o avanço tecnológico fez com que muitas 

doenças se transformassem em crônicas, levando à longevidade de seus portadores. Mas, 

ainda assim, a morte permanece sendo uma certeza e ameaça o ideal de cura e preservação 

da vida. (MATSUMOTO, 2012; WAGNER 2013). 

Para Floriani e Schramm (2007), os cuidados paliativos surgem enquanto uma 

abordagem de cuidado que busca melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares 

que apresentam doenças crônicas, avançadas e sem possibilidades de cura.  

O termo “paliativo” deriva de “pallium”, palavra latina que significa “capa”, 

“manto”, “proteção”, sendo assim, um manto acolhedor aos que não puderem mais ser 

ajudados pela medicina curativa (PESSINI e BERTACHINI, 2006), e se constitui 

enquanto um campo interdisciplinar de cuidados totais, ativos e integrais.  

A Organização Mundial da Saúde publicou o primeiro conceito de cuidados 

paliativos em 1990, na qual conceituava como sendo cuidados ativos e totais do paciente 

cuja doença não responde ao tratamento curativo, destacando-se o controle da dor e de 

outros sintomas, além do controle de problemas psicossociais e espirituais. (WHO, 1990). 

Nesta época estavam direcionados aos pacientes oncológicos, ampliando-se com o passar 

do tempo para outras doenças crônicas. 

Devido a ampliação referida, em 2002 o conceito de cuidados paliativos foi 

atualizado pela OMS: “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, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, 

avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e 
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espiritual” (WHO, 2002). Sendo esta assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar.  

A OMS considera que os cuidados paliativos podem e devem ser oferecidos o 

mais cedo possível no curso de qualquer doença crônica potencialmente fatal, garantindo 

uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e de suas famílias, na 

presença de problemas associados a doenças que ameaçam a vida, mediante prevenção e 

alívio de sofrimento pela detecção precoce e tratamento de dor ou outros problemas 

físicos, psicológicos, sociais e espirituais, estendendo-se inclusive à fase de luto (WHO, 

2002). 

No entanto, por ser uma temática que coloca os profissionais de saúde em contato 

com a finitude, Brito et al (2015), destacam que a morte desafia a onipotência dos 

profissionais de saúde, que são ensinados a cuidar da vida. Lidar com a morte elucida o 

sentimento de impotência e frustração, tornando a experiência angustiante e desgastante, 

pois requer um manejo específico, e, os profissionais de saúde, em sua maioria, não são 

preparados para maneja-los. Nesse sentido, vencer a morte traz o sentimento de controle, 

e isto requer pensar sobre os valores e considerar que em cuidados paliativos é preciso 

uma noção mais abrangente, que considere a qualidade de vida e a dignidade do ser 

humano até o momento de sua morte, pois trata-se de um modelo assistencial que precisa 

transcender o modelo tradicional, devendo ser firmados em uma abordagem holística, 

interdisciplinar, humanizada e sem intervenções para antecipar ou adiar a morte.  

Do mesmo modo, ao falar em práticas de cuidado, normalmente se faz correlação 

a um conjunto de técnicas e procedimentos para um bom tratamento, sendo esses 

procedimentos terapêuticos utilizados a fim de restaurar as forças vitais com intenção de 

cura. A tecnologia surge como uma importante e necessária ferramenta utilizada com 

objetivo de trazer bem-estar às pessoas, mas o cuidado não deve ser apenas instrumental, 
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também se torna fundamental pensar nas dimensões existenciais que abarcam a vida do 

ser humano e a tecnologia não será capaz de suprir. 

Para Nogueira da Silva e Ayres (2010), o crescimento da racionalidade 

tecnológica e instrumental, favoreceu a desvalorização do aspecto relacional como 

recurso terapêutico. Apontam para a necessidade de perceber o espaço que a tecnociência 

tem ocupado na prática médica, pois vê-se uma “preocupação com os novos, eficazes e 

elaborados procedimentos técnicos de manutenção da vida humana” (p. 2), e em 

contrapartida, necessita de orientações para lidar com a vida, a morte, a dor, o sofrimento.  

Segundo Matsumoto (2012), durante muito tempo o cuidado paliativo foi 

confundido com o termo hospice, devido ao aspecto histórico. Os hospices eram 

instituições que faziam parte da disseminação do cristianismo pela Europa, e eram tidos 

como hospedarias, abrigo, lugar de cuidado geral aos doentes, principalmente os 

peregrinos e viajantes da época. De acordo com o referido autor, o relato mais antigo 

sobre os hospices foi no século V, quando Fabíola, discípula de São Jerônimo, cuidava 

de viajantes vindos da Ásia, da África e dos países do Leste no Hospício do Porto de 

Roma. Diversas instituições de caridade surgiram na Europa no século XVII, abrigando 

pobres, órfãos e doentes. Essa prática se alastrou com organizações religiosas católicas e 

protestantes que, no século XIX, passaram a ter características de hospitais.  

O Movimento Hospice Moderno foi introduzido por Dame Cicely Saunders, ao 

fundar, em 24 de Julho 1967, o Saint Christopher’s Hospice, centro de referência em 

ensino, pesquisa e assistência em cuidados paliativos, que inspira e guia até hoje os 

paliativistas do mundo, com sua filosofia de cuidado integral ao paciente fora de 

possibilidades terapêuticas. Foi neste momento que os pacientes com câncer e sem 

possibilidades de cura passou a ter um cuidado sistematizado e integral (RODRIGUES, 

2009). Além de ser um espaço de acolhimento a esses pacientes, o Saint Christopher’s 
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Hospice cria, em 1969, a equipe Hospice Domiciliar, que se propunha a prestar assessoria 

a outros profissionais que cuidavam dos pacientes no domicílio. Já nesta época, o cuidado 

domiciliar era fruto de expressões do desejo de morrer em casa (RODRIGUES, 2009 

apud DUNLOP; HOCKLEY, 1998).  

Segundo Arantes e Maciel (2008), ainda na mesma década, Cicely Saunders 

contribui ao conhecimento sobre cuidados paliativos o conceito de dor total, admite 

assim, que uma pessoa além de sofrer pelos danos físicos, ainda sofre pelas consequências 

emocionais, sociais e espirituais que a proximidade da morte lhe proporciona, a dor 

sentida pelo sujeito, de fato, é total, em todos os sentidos da sua vida. 

É fato que nos cuidados paliativos discutem amplamente o conceito de “boa 

morte” desde o início de seu movimento, já que tem como “meta” a boa qualidade de vida 

até esse momento final. Essa ideia passa pelo pressuposto da comunicação aberta com o 

paciente e se refere a “morte sem dor” onde os desejos e solicitações do paciente, quando 

possível, são respeitados, existindo, então, uma boa relação entre o paciente e seus 

familiares com a equipe médica. Neste caso, a equipe de cuidadores procura evitar falsas 

expectativas, além de considerar os aspectos culturais onde o paciente está inserido.  

Entende-se desse modo, que cabe ao indivíduo que vivencia sua finitude, escolher 

a forma que ele deseja viver até seu último dia. São escolhas que precisam ser respeitadas 

pelo profissional da saúde, e o reconhecimento do seu lugar ativo se dá desde que esse 

paciente esteja lúcido, seja conhecedor da sua patologia e das possíveis opções de 

tratamento e que tenha a avaliação da família, no sentido da influência que a mesma 

exerce no seu tratamento, ou seja, a autonomia do paciente depende da relação existente 

entre o ele, o profissional e a família, é essa a relação que se torna indispensável nos 

cuidados paliativos.  
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Os princípios éticos enraizados no movimento hospice começaram ouvindo os 

pacientes, e por isso, deixá-los dá a última palavra, legitima seu lugar no processo de 

cuidado. No que diz respeito a proximidade da terminalidade nos Cuidados Paliativos, 

temos uma síntese do direito de morrer com dignidade e o respeito à vida, não a 

abreviando (eutanásia) nem a prolongando de maneira indevida, ou seja, manter um 

enfermo que está diagnosticado como sem cura por meios artificiais (distanásia), 

oferecendo apoio total. (OLIVEIRA; SÁ; SILVA; 2007).  

 

Exercer autonomia não é sempre fácil, mas faz parte do compromisso com a 

dignidade do ser humano ajudá-lo a enfrentar suas angústias e seus medos e, 

livre e esclarecido, a assumir seu viver e seu morrer, não no isolamento do 

abandono, mas apoiado solidariamente pela equipe hospitalar e pelos amigos 

e parentes. (MARTIN, 2006) 

 

  De acordo com Rodrigues (2009), o modelo de cuidado paliativo chega ao Brasil 

na década de 80, em Porto Alegre, numa época em que a modalidade curativa prevalecia 

no sistema da saúde, e os pacientes hospitalizados sofriam dores, viviam angustiados, não 

sabiam sobre sua situação, morriam em leito separado sem sequer a presença de um ente 

querido. Nessa época os profissionais divulgavam pesquisas sobre a morte e sobre o 

paciente terminal como uma forma de manifestação contra a situação em que se 

encontrava a saúde. Fez-se necessário que médicos, psicólogos, teólogos fossem conhecer 

a realidade de outros países para que pudesse adaptar a filosofia hospice à realidade 

brasileira. A implantação de cuidados paliativos no Brasil, como em muitas partes do 

mundo implica em desafios importantes no sentido em que se faz necessário a 

implementação de políticas públicas direcionadas e aprimoramento em competências e 

habilidades para os profissionais da saúde. 

Considerado um avanço, em 1997 foi fundada a Associação Brasileira de 

Cuidados Paliativos, que visa diminuir as dificuldades dos profissionais, promovendo 

informações e políticas de saúde, tendo como objetivo a busca de um cuidado com maior 
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respeito e dignidade por parte daqueles que acompanham o processo de adoecimento e 

morte. E em 2005 foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, com vistas 

a difundir e ampliar o debate sobre cuidados no final de vida.  

Em Natal, os cuidados paliativos ainda são pouco difundidos. Encontra-se em 

momento de ampliação diante da conformação de novas equipes e capacitações em 

instituições de Saúde. Mas ainda não há formações específicas para capacitação dos 

profissionais de saúde em lidar com esta modalidade de cuidado. Existe uma instituição 

referência em cuidados paliativos, a Liga Contra o Câncer, que está inserida no Diretório 

da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e, mais recentemente, projetos de 

Cuidados Paliativos nos Hospitais Públicos do RN, sob a coordenação do Dr. Rodrigo 

Furtado, médico intensivista e paliativista, sendo o Hospital Walfredo Gurgel o primeiro 

no Estado a implementar a política dos Cuidados Paliativos.  

Diante de tudo a que se propõe a prática em Cuidados Paliativos, temos o desafio 

dirigido àqueles que querem praticá-la e as especificidades do local do cuidado. Em nosso 

estudo, a inquietude sobre os profissionais de saúde que realizam CP nos Serviços de 

Atenção Domiciliar foi a nossa motivação. Como eles entendem o que são os cuidados 

paliativos? E o cuidado humanizado? Foram capacitados para esse tipo de cuidado? Onde 

e como aprender a Cuidar paliativamente? 

 

4.2 O olhar dos profissionais de saúde sobre Cuidados Paliativos e Cuidado 

Humanizado 

 

Perceber o olhar dos profissionais de saúde acerca dos cuidados paliativos e do 

cuidado humanizado é fundamental, entendendo que desta compreensão parte o seu agir.  
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Os conceitos trazidos pelos profissionais de saúde expressam que eles têm um 

entendimento prévio acerca dos cuidados paliativos de acordo com o que é preconizado 

pela OMS, referindo à qualidade de vida, conforto, diminuição do sofrimento e da dor 

como fatores associados ao CP e ainda o entrelaça à humanização, considerando a 

importância e necessidade da escuta qualificada, do respeito e empatia. 

As narrativas que seguem irão apontar para as concepções e significados que lhes 

são característicos para assim dialogar com o cuidado humanizado.  

 

4.2.1 Concepções e significados sobre Cuidados Paliativos 

 

4.2.1.1 Cuidados paliativos e terminalidade: do “não ter o mais o que fazer” à 

qualidade no morrer 

 

 Inicialmente, foi pedido aos colaboradores que dissessem três palavras que vem à 

cabeça quando pensam em cuidados paliativos, como uma forma de ter um entendimento 

inicial sobre os significados que eles atribuem. 

 Vejamos suas falas: 

 

Amor, paciência, renúncia e dedicação. (Hilda Hilst, 

fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

Conforto principalmente, sofrimento e cuidado. (Adélia Prado, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 
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Morte, dor e sofrimento. (Carlos Drummond de Andrade, 

nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

Amenizar a dor, terminalidade e sofrimento. (Clarice Lispector, 

fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

Sofrimento, dor, choro. (Cora Coralina, enfermeira – Fragmento 

de entrevista) 

 

Esperando a morte, que você dê o melhor tempo possível aquele 

seu paciente, principalmente com ausência de dor e o conforto 

pra família. (Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de 

entrevista) 

 

Não tem mais tratamento, nem o que fazer... agora é cuidar do 

que é sintomático, pra melhorar a qualidade de vida. (Florbela 

Espanca, médica – Fragmento de entrevista) 

 

“Neste momento inicial de entrevista, já foi ficando visível o 

quanto que o tema atravessa os profissionais de saúde, eles já 

sabiam que íamos falar sobre morte, suas expressões, suas 

respirações profundas, seus olhares tão pesados demonstravam 

uma preparação para essa discussão. Mas o que eles não sabiam 

é que iríamos falar sobre vida, sobre as suas vidas. A surpresa foi 

assustadora para alguns deles, emocionante para outros e para 
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mim uma sensação de leveza ao desmistificar, mesmo que 

minimamente, na prática, com eles, que falar sobre morte é falar 

sobre vida”. (Fragmento do diário de campo da pesquisadora) 

  

 Então, esses são significados iniciais propostos pelos profissionais de saúde e nos 

auxilia para que possamos compreender a ideia geral de como conceituam os cuidados 

paliativos. 

 Podemos observar que a maioria das narrativas destacam o “sofrimento” e a 

associação de cuidados paliativos com a terminalidade da vida como algo que está 

intrínseco nos CP, pois é uma realidade, para eles, tê-lo como sinônimo de morte, dor e 

sofrimento. De fato, a proximidade da morte traz muito sofrimento, porém a ideia central 

dos cuidados paliativos está na possibilidade de qualidade de vida frente a morte. Fato 

também destacado pelos participantes da pesquisa. 

 O Manual de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos do 

Brasil, (ANCP, 2012), aponta que pela definição da Organização Mundial da Saúde para 

Cuidados Paliativos, todos os pacientes portadores de doenças graves, progressivas e 

incuráveis, que ameacem a continuidade da vida, deveriam receber a abordagem dos 

Cuidados Paliativos desde o seu diagnóstico, sendo ajustados para as necessidades dos 

doentes e dos seus familiares, conforme a doença progrida.  

O cuidado paliativo parte do pressuposto de que cada paciente tem sua própria 

história, suas relações, sua cultura, sua subjetividade e que merece ser respeitado como 

um ser único. Os pacientes que necessitam desse cuidado, geralmente enfrentam 

simultaneamente vários problemas, pois além da luta contra a própria doença e seu 

tratamento, existem os problemas emocionais e as grandes mudanças que ocorrem em sua 
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vida. O cuidado paliativo surge quando não há possibilidade de cura, surge então na 

tentativa de melhorar a qualidade de vida desses pacientes e de seus familiares.  

Os significados atribuídos ao Cuidar paliativamente associados ao cuidado 

próximo à morte e a promoção da qualidade da morte também estão presentes na 

conceituação empregada aos cuidados paliativos por nossos colaboradores, podendo ser 

traduzidos pelos seguintes aspectos: o cuidado ao paciente que esteja muito debilitado e 

em situação final de vida, envolvendo a ideia de não ter mais o que fazer, por ter um 

diagnóstico irreversível, e promover o alívio do sofrimento, amenização da dor, 

diminuindo assim as fases difíceis que levam ao óbito, ou seja, ou seja promover a 

qualidade da morte. 

 Vejamos as narrativas: 

 

“Cuidados básicos com um paciente muito debilitado. Ele já 

está naquela situação de final de vida, a gente tem que ter aquele 

amor, aquele apoio, aquela dedicação. Porque às vezes não tem 

muito o que fazer. É Só Ouvir, é só saber entender um pouquinho 

a situação daquele paciente e ver no que a gente pode ajudar”. 

(Hilda Hilst, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

“Cuidados paliativos eu acho que é quando o paciente já foi 

avaliado e já se esgotaram todos os recursos possíveis para o 

tratamento daquela patologia e não tem mais o que se fazer, ai 

o paciente entra em cuidados paliativos. Porque o cuidado vai 

ser só mesmo de conforto para aquele paciente, para dá um 
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melhor fim de vida”. (Carlos Drummond de Andrade, 

nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

Um discurso comum que envolve a temática dos cuidados paliativos é a ideia de 

“não ter mais o que fazer” como aponta os fragmentos acima. No entanto, a ideia central 

da filosofia dos Cuidados Paliativos consiste em, mesmo que o tratamento não vá mais 

surtir efeito curativo, ainda há muito o que fazer pelo ser humano, tem como cuidar dele 

até o fim em suas várias dores. Entretanto, entende-se o “não ter mais o que fazer” com 

o fato de não poder mais oferecer a cura. Sim, esta é uma realidade e demostra a dor dos 

profissionais de saúde. Também é perceptível que eles afirmam a necessidade de 

qualidade de vida até o fim. Porém, um aspecto a se observar em ambas as falas, diz 

respeito a se direcionarem à escuta, ao saber entender a situação, ao conforto enquanto 

expressão de cuidado, como “só”: “não tem muito o que fazer, é só ouvir”, “é só saber 

entender”, “é só dá o conforto”. Este modo de expressão tende a minimizar a 

potencialidade que são essas ferramentas de cuidado: a escuta, o estar ao lado, o conforto. 

É preciso percebê-las com a complexidade que este cuidado exige, essas são ferramentas 

de onde brota a essência do cuidado, são as mais altas tecnologias em saúde, sendo 

aspectos que devem fazer de um encontro terapêutico uma relação de Cuidado nos 

cuidados paliativos, “desde uma perspectiva que busque ativamente relacionar o aspecto 

técnico, aos aspectos humanistas da atenção à saúde” AYRES (2004, p. 18). 

Ou seja, a presença diante do outro não se resume apenas à aplicação de 

conhecimentos, mas é importante destacar que “a interação terapêutica se apoia na 

tecnologia, não se limitando a ela”. O espaço privilegiado do cuidado se dá na mistura 

entre as pessoas que rege essa interação terapêutica, ou seja, nas relações, na atividade 

prática. A importância do cuidar nas práticas de saúde se desenvolve nos espaços de 
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encontros de subjetividade que alcance um diálogo entre profissional e paciente (AYRES, 

2004). Quanto a isso, Siqueira (2006) diz: 

Vivemos a angústia de presenciar o sofrimento de pessoas em seu final de vida, 

porque fizemos crescer, de maneira exagerada, a tecnologia, e diminuímos 

desproporcionalmente a reflexão (...). Refletir não significa desprezar a 

tecnologia e, sim, colocá-la em seu devido lugar. (SIQUEIRA, 2006) 

 

E diante dos cuidados paliativos, no que diz respeito as situações de cronicidade 

das doenças ou terminalidade da vida, o âmbito relacional do cuidado é imprescindível. 

Muitos pacientes nessas condições de cronicidade ou condição se saúde cuja cura 

não é mais possível, estão ocupando leitos de hospitais, recebendo tipos de assistência 

inadequadas com métodos invasivos e alta tecnologia, sendo essas abordagens, por vezes, 

insuficientes e as vezes desnecessárias. Diante desta realidade, os cuidados paliativos são 

essenciais para a rehumanização do processo de morte, redimensionando melhor o uso da 

tecnologia, aliando a muitas outras terapêuticas de cuidado, e em especial resgatando o 

aspecto relacional da atenção. 

É oportuno enfatizar a preocupação de Rodrigues (2009) quando assinala a 

importância da formação em cuidados paliativos, com vistas a atuar na “contramão da 

alta tecnologia” na medida que exercitam o cuidar, através do controle dos sintomas, da 

reflexão sobre o sofrimento e a morte, da comunicação, da sensibilidade com a 

necessidade do outro. Rodrigues (2009, p. 47), 

Portanto, este trata-se de um novo paradigma, pois o modelo de saúde vigente 

ainda enfatiza o cuidado curativo, e no cuidado paliativo o foco é o alívio do sofrimento, 

permeado por essa potencialidade de ações expressa no manejo do cuidado. 

Nossos colaboradores, diante da impossibilidade da cura, evidenciam a frustração 

em não salvar, com isso, convivem com a necessidade de confortar. Nessa direção a 

compreensão de que faz parte dos cuidados paliativos promover a qualidade de morte é 

bastante destacada nas falas a seguir: 
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Seria aquela assistência prestada aqueles pacientes que tenham 

não só um quadro crônico, mas um quadro crônico com 

dependência e de certo sofrimento. Então é aquela assistência 

pra gente amenizar esse sofrimento com o mínimo de qualidade 

de vida. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – Fragmento de 

entrevista)  

 

Eu acho que é justamente minimizar todas essas fases que levam 

até o óbito. É ajudar o paciente de alguma forma, seja escutando, 

seja compreendendo, apoiando de alguma forma. Eu diria em 

simples palavras é dar o braço ao paciente e dizer que ele não 

está só e que a gente vai percorrer aquele caminho até o fim 

com ele. Seja na parte que a gente vai ajudando com medicação, 

exercício, mas também na parte emocional, porque eu acho que 

é nessa hora que ele está mais fragilizado, mais necessitado de 

uma escuta. É de alguém que possa dizer: ‘olhe, eu não tenho 

como reverter o teu diagnóstico. Eu não tenho como te dizer que 

vou te curar, mas eu estou aqui do seu lado e eu posso segurar 

sua mão e vamos atravessar juntos. Você não está aqui 

sozinho’”. (Cecília Meireles, fonoaudióloga – Fragmento de 

entrevista)  

 

“Pra mim, a primeira ideia é conforto, [...]na hora final... Tirar 

parafernália, tirar acessos, tirar tudo dele que seja 
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desnecessário. [...] ficar apenas com o acesso da medicação pra 

dor e conforto respiratório, [...] que muitas vezes precisa. É o 

conforto para a passagem” (Adélia Prado, enfermeira – 

Fragmento de entrevista)  

 

Em todas as narrativas, podemos perceber que há entendimento acerca da temática, 

enfatizando a qualidade de vida, e consequentemente de morte. 

Cecília Meireles conceitua esta atuação, em simples, de acordo com ela, e potentes 

palavras quando afirma que o CP “é dar o braço ao paciente e dizer que ele não está só 

e que a gente vai percorrer aquele caminho até o fim com ele”. Demonstrando que estar 

ao lado, segurar a mão e atravessar juntos se constituem como elementos importantes. 

Ainda, Cecília Meireles e Adélia Prado vão apontar elementos centrais nos 

cuidados paliativos que diz respeito à dor total, quando pontuam que o CP irá atuar frente 

a minimização das fases que levam ao sofrimento, destacando o aspecto físico, através da 

medicação, do exercício; o aspecto emocional; o aspecto espiritual frente o conforto para 

a passagem. 

A filosofia dos Cuidados paliativos implica necessariamente no resgate da 

qualidade terapêutica, uma vez que para que possa ser operacionalizado, é vital o manejo 

eficaz da dor e outros sintomas. Brito et al (2005) referem que a palavra dor, segundo o 

dicionário online, significa sensação desagradável ou penosa, causada por um estado 

anômalo do organismo ou parte dele.  

Os pacientes em cuidados paliativos, enfrentam vários tipos de dor, denominado 

por Cicely Saunders como dor total, conceito que abrange várias dimensões das dores 

humanas. Neste cuidado, Saunders percebeu a complexidade de sentimentos dolorosos 

no paciente em cuidados paliativos. Suas dores perpassam a dor física (quando o corpo 
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dói); dor psíquica (medo do sofrimento e da morte, tristeza, raiva, revolta, insegurança, 

desespero, depressão); dor social (rejeição, dependência, inutilidade); e dor espiritual 

(falta de sentido na vida e na morte, medo do pós morte, culpas perante Deus) (KOVACS, 

2005; CARVALHO, 2009) Todos estes fatores podem contribuir para a atenuação dos 

sintomas e devem ser levados em consideração nesta abordagem de cuidado. 

Ainda, Adélia Prado pontua para o entendimento de que os cuidados paliativos só 

irão atuar frente aos procedimentos necessários, com a retirada das “parafernálias”, 

acessos, e tudo mais que seja dispensável, ficando apenas com o acesso da medicação 

para dor e conforto respiratório. Sobre isso, o Manual de Cuidados Paliativos da 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP, 2012), destaca que o cuidado ao 

paciente se dá em diferentes momentos da evolução da sua doença, assim, não se deve 

privá-lo dos recursos diagnósticos e terapêuticos possíveis, mas utilizá-los levando em 

consideração os benefícios que podem trazer e os malefícios que devem ser evitados, 

como aponta Adélia Prado. 

Para a OMS, a concepção de qualidade de vida (QV), refere-se a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, dentro do contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele convive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

vivenciadas, cujo grau de satisfação está intrínseco (WHO, 1995). Relaciona-se então 

com fatores subjetivos e emocionais. Sendo assim, a avaliação da qualidade de vida dos 

pacientes em cuidados paliativos é fundamental para identificação de sua condição global, 

bem como para avaliar a qualidade dos serviços oferecidos. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000). 

 É preciso compreender que o sofrimento dos pacientes e familiares que vivenciam 

a terminalidade é legítimo e real, sendo assim, o suporte para uma qualidade de vida, em 
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todo o processo, como aponta as narrativas de nossos colaboradores, ajudarão o paciente 

e familiares a passar por esse período de uma forma mais saudável possível. 

 

“Neste momento da entrevista tanto foi falado em oferecer 

conforto e qualidade de vida aos pacientes, porém, ao longo das 

conversas também foi ficando evidente para mim que os 

profissionais de saúde estavam vivenciando momentos em suas 

vidas pessoais e profissionais em que eles também estavam 

precisando de conforto, de serem cuidados, para que assim, o 

alento pudesse ser estendido aos pacientes e familiares”. 

(Fragmento do diário de campo da pesquisadora) 

 

4.2.2 Cuidado Humanizado: Seja Humano! 

 

De acordo com Silva (2006), muito se fala sobre a crise na assistência à saúde e 

que a atuação médica se desumanizou. Pensar na formação dos profissionais de saúde e 

sua relação com a morte é considerar que ciência separou o homem de sua própria 

humanidade, ao excluir a morte da vida. Diante desta racionalidade, torna-se necessário 

um olhar que busque a humanização ou a rehumanização das práticas, que, de acordo com 

Gomes e Ruiz (2006), passa, sobretudo, por uma nova atitude diante da vida e morte, de 

um olhar que inclua e aceite a morte como dimensão da existência, porque afinal, 

humanos somos com todas as nossas dimensões, mas as práticas desumanizadas são as 

que objetificam ou outro, tornando-se assim desumanas. 
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Ao serem questionados sobre o que entendem acerca do cuidado humanizado, 

nossos poetas, vão nessa direção do tratar o outro como outro humano e não objeto de 

intervenção. 

 

“Eu vou ser um pouco poético na resposta...Só precisa ser 

humano, [...] então é só ser um ser humano pra prestar um 

cuidado humanizado. [...] É Chamar o paciente pelo nome, ouvir 

o paciente, cuidar dele de maneira holística, mas eu resumiria 

nessa frase: “Seja Humano”. (Mário Quintana, enfermeiro – 

fragmento de entrevista) 

 

“É o cuidado que todo mundo queria ter né... É a atenção, é o 

olho no olho, a gente quer uma explicação, uma orientação, é a 

gente se colocar no lugar do outro e fazer com ele o atendimento 

que você gostaria que fizesse com você”. (Fernando Pessoa, 

enfermeira – fragmento de entrevista) 

 

“Eu acho que cuidado humanizado, é uma redundância. O que 

deveria entre duas pessoas em um ambiente de saúde, é o 

respeito. Quando você entra em um consultório você está 

depositando tudo que você imagina, você entrega a sua vida 

aquela pessoa” (Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de 

entrevista) 

 

As narrativas dos nossos participantes apontam para uma preocupação com a 

relação, empatia, respeito, atenção e comunicação. Foi enfatizado o tratar pelo nome, a 
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escuta qualificada, um cuidar holístico, o se colocar no lugar do outro, oferecendo 

conforto e respeito, um cuidado resumido na expressão: “seja humano”, evidenciando a 

busca por um cuidado que não seja meramente instrumental (AYRES, 2005 e 

NOGUEIRA DA SILVA, 2006, 2014), na qual estas características já deveriam fazer 

parte do ser humano, para não ser uma redundância, como aponta Vinícius de Morais. 

Para eles é como se fosse um resgate dessa humanidade neles próprios. 

 Langley (1989), afirma o aspecto da relação como um atributo ideal, através da 

empatia e comunicação. Tório Durantez (1997) salienta a comunicação e acrescenta o 

compromisso e a responsabilidade nesse mesmo contexto. Podemos assim observar, que 

nossos colaboradores defendem as características supracitadas pelos referidos autores, 

como expressão do cuidado humanizado. 

Para Pessini e Bertachini (2014, p. 3), a humanização se refere “a essência do ser, 

o respeito a individualidade e a necessidade da construção de um espaço concreto das 

instituições de saúde que legitime o humano das pessoas envolvidas”.  

De acordo com Ayres (2005) o debate sobre a humanização trata de expandir as 

preocupações das práticas de saúde desde este seu núcleo mais instrumental até o seu 

conteúdo relacional e formativo, assim, a humanização, aponta para a dimensão do cuidar 

da saúde através dos encontros entre subjetividades (Ayres, 2005). 

 Para Gomes et al (2012), a relação médico-paciente no contexto da atenção 

primária, [podendo ser estendida aos demais profissionais de saúde], ainda é um desafio 

para implementação de práticas mais humanizadas, considerando sua relevância e a 

emergência do problema da humanização como necessidade social. Seus estudos 

apontam que as características pessoais do profissional de saúde, o agir desse profissional 

e os problemas na organização dos serviços, são aspectos que irão influenciar a interação 

entre profissional e paciente, e consequentemente, a humanização da assistência. Assim, 
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apontam a sensibilidade e a aceitação das pessoas como humanas e a capacidade de 

escuta, comunicação e empatia como aspectos essenciais para as práticas humanizadas. 

No entanto, muitas vezes, os problemas dos serviços são tidos como prejudiciais à 

humanização. 

 Para Gomes e Ruiz (2006), o cotidianos dos serviços de saúde tem apontado para a 

necessidade da rehumanização no processo de morrer, no que diz respeito às necessidades 

espirituais e direitos do paciente, a transformação da visão fragmentada do ser humano 

para um olhar global, a assistência à totalidade do paciente e familiares, o espaço e tempo 

adequado para a escuta, a atitude solidária do profissional de saúde, o respeito aos 

princípios da bioética, o cuidado do profissional de saúde consigo mesmo e a 

humanização da ambiência para a morte, que ultrapassa a noção de ambiente, mas ao 

tratamento dado a este ambiente e a forma como ele é organizado. 

 De acordo com Pessini e Bertachini (2014), o cuidado humanizado implica no 

entendimento do significado da vida, percebendo a si mesmo e ao outro como sujeito de 

sua própria história, exigindo assim, dos profissionais de saúde, intervenções que 

ampliem o foco de suas ações. 

 Em 2003, o Ministério da Saúde apresenta a Política Nacional de Humanização 

(PNH) como uma política pública voltada para o favorecimento de ações de humanização 

no âmbito da atenção e da gestão da saúde, objetivando colocar em prática os princípios 

do SUS nos serviços de saúde, promovendo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A 

Política de Humanização da Saúde, preza pela qualidade no atendimento aliado aos 

avanços tecnológicos, bem como o acolhimento, a melhoria dos ambientes de cuidado e 

as condições de trabalho dos profissionais. (BRASIL, 2004). 
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No entanto, outro aspecto apontado para a humanização do cuidado diz respeito 

as condições e aos processos de trabalho, e consequentemente, a qualidade do tempo para 

um bom cuidado. 

 

Eu acho que a gente tá muito longe dessa humanização da 

Saúde. Se você não tem condições de oferecer saúde como 

deveria ser, como é que você vai fazer um cuidado humanizado? 

[...] O próprio sistema em si não tem como.[...] Com uma ruma 

de gente que nós temos, você acha que isso é possível? [...] Não 

é possível! Eles [o sistema de saúde] procuram quantidade e não 

qualidade. Você entrar na casa de alguém e só ter tempo de dizer 

“e aí tudo bem?"”, “fez cocô hoje?” e já vai embora. Cadê a 

humanização? (Florbela Espanca, médica – Fragmento de 

entrevista) 

 

Silva (2006) se refere a desumanização nas práticas em saúde não apenas como o 

ato de não olhar para o paciente, sendo esta a ação mais evidenciada na relação do 

profissional de saúde e o paciente, como bem mostra os fragmentos das narrativas. 

Considera que a falta de humanização está também em não reconhecer sua necessidade 

existencial, em não ouvir suas queixas, motivações, verdades, opiniões, pedidos, ou seja, 

a palavra e sobre humanização, considera exatamente o oposto, o ato de dar a voz ao 

outro, possibilitando que a palavra e as expressões sejam postas. 

 

“Admitir que o processo de trabalho não contribui para 

exercerem o cuidado humanizado da forma que acreditam que 
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deveriam ser é um tanto problematizador para eles. Na 

entrevista, ficou evidente que se frustram e lamentam por não 

conseguirem corresponder totalmente ao que acreditam”. 

(Fragmento do diário de campo da pesquisadora) 

 

Portanto, uma das dificuldades para poder exercer o cuidado humanizado é a 

questão importante do tempo para ouvir.   

Para Gomes et al (2012), a humanização é permeada por uma qualidade da 

comunicação que deve ser adequada por um tempo de qualidade. Por isso, para que o 

paciente fale abertamente sobre sua história, o médico e demais profissionais de saúde 

necessitam estabelecer, além da confiança para o diálogo, um discurso livre do paciente, 

e isso requer tempo. Assim, podemos observar, através das palavras de Florbela Espanca, 

que o cuidado humanizado, muitas vezes, fica fragilizados frente a estrutura do sistema. 

Nessa direção surge mais elementos sobre a comunicação e a humanização do 

cuidado 

 

“Eu acho que hoje as pessoas não sabem trabalhar com 

cuidados humanizados, quase ninguém trabalha. Na condição 

do sofrimento, você perde um pouco disso. E eu acho impossível 

você conseguir tratar 100% dos casos de cuidados 

humanizados. O profissional da saúde, tem situações que ele 

tem que ser prático, é isso ou não. Porque a responsabilidade é 

muito grande. Cuidado humanizado é você respeitar o que 

aquela pessoa quer. Só que as vezes o que aquela pessoa quer é 

ignorância. E você colocar na cabeça da outra pessoa que aquilo 
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é uma ignorância é complicado, por isso não pode ser totalmente 

humano. As vezes tem que ser prático. É isso ou não é” 

 (Clarice Lispector, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

Nessa narrativa, Clarice Lispector traz a humanização aliada à autonomia, 

refletida no respeito e permissão das vontades do paciente, porém muitas vezes não é 

possível que autonomia seja evidenciada devido às vontades “ignorantes”, sem 

conhecimento que muitos pacientes apresentam. 

De acordo com Oliveira e Silva (2010), o aspecto da autonomia se destaca como 

um dos valores centrais na busca de fundamentação e excelência dos cuidados paliativos. 

Consideram ser um fenômeno complexo que se constrói em meio as relações sociais e 

humanas, onde, efetivamente, deve se operar no contexto dos cuidados paliativos. 

O processo de autonomia acontece aliado a uma boa qualidade de comunicação, 

na qual, Gomes et al (2012), irão apontar para a necessidade de uma linguagem clara, sem 

expressões técnico-científicas incompreensíveis.  

A comunicação é a base principal para a prática dos cuidados paliativos, podendo 

minimizar os danos causados pela doença, ansiedade e aflição, que geralmente fazem 

parte do cotidiano dos pacientes e familiares. Configura-se como um procedimento eficaz 

do cuidado com o paciente em cuidados paliativos e também no âmbito domiciliar, uma 

vez que além do tratamento em si, os profissionais estarão inseridos dentro de um 

contexto particular e próprio da família. É tida como um aspecto de fundamental 

importância para a promoção de uma assistência humanizada. (ANDRADE, COSTA E 

COSTA ET AL.,2017).  

Para Groopman (2008), a comunicação envolve o modo como o profissional de 

saúde interage às emoções de seus pacientes, sendo esse um aspecto importante para que 
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pacientes e familiares se sintam à vontade para interagir, se relacionar. É necessário que 

o profissional se interesse em ouvir o que o paciente tem a dizer através da linguagem dos 

gestos e posições que comunicam para além da expressão verbal.  

Clarice Lispector aponta para a dificuldade de, em algumas situações, possibilitar 

autonomia ao paciente, tendo que lidar com necessidades do tratamento e escolhas ou 

desejos do paciente, que ela chama de ignorâncias, mas em se falar de paliação, nos 

explica. Vejamos:   

 

Ahh.. tá..ta.. aí muda um pouco, porque assim.. é respeitar ainda 

mais o que a pessoa quer, e não importa se é ignorância, se a 

pessoa quer, então ela quer e pronto. A nossa função de 

profissionais da saúde em CP é tentar, através do que tiver ao 

nosso alcance, realizar esses desejos. Porque quando eu digo 

que é ignorância é no sentido de que a gente sabe que muitas 

coisas que o paciente quer não é bom pra ele... Tipo, não quer 

tomar tal medicação, ou não quer comer alguma coisa, ou mesmo 

não quer fazer a fisioterapia. Se eu for respeitar isso, eu não faço 

meu trabalho, eu tenho que ensiná-lo, convencê-lo a aderir o 

tratamento, mas no caso de CP isso deve ser mais flexível, 

porque o tratamento agora não é pra curar, mas melhora a 

qualidade do paciente, de vida, ne..é isso. (Clarice Lispector, 

fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

A comunicação e autonomia é uma questão que se encontra nos programas de 

cuidados paliativos como uma das prioridades, por isso, desenvolver esta habilidade entre 
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o paciente, familiares e equipe, possibilita, além da expressão de emoções, o elementar, 

que é uma abordagem aberta e honesta, para que assim o paciente tenha informações 

precisas sobre seu processo de adoecimento e autonomia para seu tratamento e morte.  

A humanização do cuidar de forma geral e em cuidados paliativos, envolve, e 

muito, a qualidade das relações entre os profissionais de saúde e os pacientes, uma vez 

que deve envolver o acolhimento às angústias diante da fragilidade do corpo, mente e 

espírito, a presença do profissional através das habilidades humanas e científicas, a 

sensibilidade às suas reais necessidades, a criação do vínculo construída na relação 

dialógica e a responsabilidade ética (PESSINI E BERTACHINI, 2014). 

De acordo com Barbi (2011), o atendimento humanizado é um aspecto benéfico 

devido ao fato de que o paciente terá seus direitos e dignidade respeitados, a sua 

autonomia preservada, e seus desejos levados em consideração, para que assim, tenham 

uma melhor qualidade de vida, através da diminuição da angústia e sofrimento, aliviando 

o seu estado geral. 

Também foi perguntado aos entrevistados sobre como deve ser um cuidado 

humanizado em cuidados paliativos no domicílio e se teria alguma diferença do hospital.  

Vejamos as narrativas abaixo representados sobre o cuidado humanizado no 

domicílio: 

 

Eu acho que o toque, o aconchego e você está perto do paciente 

no espaço dele.  Só de você estar mais próximo da vida dele, na 

casa, no aconchego do quarto. Isso já se torna bem mais 

humanizado. (Hilda Hilst, fisioterapeuta – Fragmento de 

entrevista) 
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É eu não ficar tratando esse paciente como objeto. [...] preciso 

ver além do ferimento [...] é eu enxergar a pessoa [...] como 

alguém que eu gosto e dá pra fazer alguma coisa por ele... Por 

mais rápido que seja, o pouquinho que dá pra fazer já vele. Isso 

é cuidado humanizado no domicilio, respeitar o ambiente dele 

em casa. (Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

É quando você entra na casa de um paciente e você vai se deparar 

com religiões diferentes, gostos diferentes e o profissional de 

saúde não pode chegar como se fosse o dono do saber. Tem que 

respeitar esse contexto de estresse porque é complicado demais.   

Temos também que nos colocar no lugar do cuidador, que recebe 

uma pessoa doente na sua casa, cheia de tudo, onde nunca 

trabalhou com aquilo e de repente tem que aprender a lidar,  ao 

mesmo tempo chega um monte de gente na sua casa, e todo 

mundo desconhecido. E de repente colocam você para fazer isso, 

isso e isso. É difícil demais... Então Cuidado humanizado no 

domicílio é principalmente respeitar mesmo o contexto todo de 

sofrimento na casa do outro. (Cora Coralina, enfermeira – 

Fragmento de entrevista) 

 

“É aquele cuidado mais tranquilo, orientado, é o cuidado com 

mais atenção, humanizado, com respostas, porque muitas vezes 

os cuidadores estão ávidos por muitas respostas, por uma 

conversa, é isso. É que o nome humanizado já diz tanto que a 
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gente fica procurando mais adjetivos. E depende muito do 

profissional, eu digo que depende dos princípios, porque quem 

faz o cuidado humanizado é o profissional. Envolve a questão 

do ser humano profissional também”. (Fernando Pessoa, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

Qual a diferença se fosse no hospital?  

Neste aspecto, destacou-se que a assistência domiciliar pode se configurar como 

um dispositivo que possibilita uma melhor assistência em cuidados paliativos, diante da 

expressiva presença dos familiares, e com isso, da possibilidade de um suporte a mais 

para a prestação do cuidado, diferenciado assim, do ambiente hospitalar. Vejamos as 

narrativas: 

 

“No domicílio a gente tem mais gente pra ajudar. No hospital, 

não...só se conta com o acompanhante. [...] a gente tem visto 

que quando tem mais gente, a gente consegue prestar um 

serviço melhor no domicílio. (Mário Quintana, enfermeiro - 

Fragmento de entrevista) 

 

[...] no hospital você vai ficar distante você não sabe como é a 

vida dele. Então no domicílio você já chega mais perto dos 

problemas dele. Ver como é o contato dele até com os animais, 

ver o contato afetivo com criança, com os pais, com os avôs[...]. 

(Hilda Hilst, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 
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Porque o cuidado no domicílio eu conto com a participação da 

família, que além de mim, está ali cuidando também. Tem mais 

vínculo. No hospital não existe tanta aproximação, é mais 

mecânico. Está em casa é a rede de apoio pra essa 

humanização. (Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de 

entrevista) 

 

É diferente porque você tá na casa do outro né, e você pode 

encontrar um ambiente muito hostil ou você pode encontrar um 

ambiente favorável, ou seja, você está no espaço dele, isso requer 

ainda mais respeito e vínculo. Já no hospital, é mais técnico, 

mais rápido e bruto. Não tem tanto o amparo, o acolhimento, o 

abraço como tem no domicílio. (Luiz de Camões, médica – 

Fragmento de entrevista) 

 

O processo de trabalho em cuidados paliativos domiciliar tem especificidades 

próprias, pois se configuram de forma que o paciente e familiar recebam os profissionais 

em sua casa, precisando que este se inteire da dinâmica familiar, como aponta as 

narrativas, para que assim as coordenadas possam efetivamente contribuir para a 

terapêutica do paciente. E para a concretização desta modalidade de cuidado, a atuação 

em equipe torna-se imprescindível. (RODRIGUES, 2009). 

A autora reitera que o domicílio pode ser considerado um cenário importante para 

o desenvolvimento dos cuidados paliativos, sendo um espaço natural para morrer, diante 

da presença dos familiares, amigos, animais de estimação e tudo mais que lhe for 

necessário neste momento, objetivando tornar esta experiência mais afetuosa possível.  
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Este foi o aspecto mais destacado, na compreensão dos nossos colaboradores, 

acerca do cuidado humanizado no domicílio. O fato de estarem em suas casas, vivendo 

no seu seio familiar, no seu íntimo.  

 

“Nas entrevistas e vistas realizadas junto à equipe foi possível 

perceber a interação que acontece no domicílio. O espaço do 

paciente tem características próprias que seria impossível tê-las 

em outro ambiente. Pude presenciar atendimentos no quarto do 

paciente junto aos familiares, conhecer o cantinho que o paciente 

mais gosta na sua casa, observar de perto as condições que o 

paciente iria ser cuidado e assim, ver a equipe antecipando-se 

nas orientações de prevenção. Apesar da estrutura precária de 

alguns lares, pude presenciar familiares agradecidos por poder 

voltar para casa e ainda assim, ter assistência. (Fragmento do 

diário de campo da pesquisadora) 

 

No entanto, também é preciso considerar, neste contexto, que também há 

pacientes que não sabem da sua condição clínica e prognóstico, mesmo sendo tratado no 

domicílio. São situações conflitantes com os preceitos dos cuidados paliativos que se 

refere ao fato, de muitas vezes, os familiares e profissionais de saúde não terem coragem 

de contar a verdade para o paciente, limitando assim, sua possibilidade de reorganização 

ainda em vida. Sobre esse não saber, que por vezes acontece, vejamos o fragmento: 

 

[...] pros paliativos esse é um lado ruim do domicílio, porque as 

vezes recebe visita de muitos parentes e nem todos os parentes 
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sabem qual é realmente o quadro, ai entra a questão do telefone 

sem fio e o paciente acaba ouvindo o que não deveria. Isso piora 

o quadro do paciente e a gente não tem como dá todooo o suporte 

mesmo, pra acolher a dor que o paciente vai sentir ao saber disso. 

[...]que tá pra morrer, né..[...] Ele tá no quarto e escuta o povo 

falando na sala e o povo não respeita, por mais que a gente avise. 

Aí acaba influenciando bastante no quadro, entra em depressão e 

aí a imunidade diminui mais ainda”. (Clarice Lispector, 

fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

Mesmo compreendendo as dificuldades, inclusive de funcionamento do serviço 

para o acompanhamento mais profundo destes paciente e familiares, é preciso 

honestidade e clareza para lidar com pacientes e familiares em cuidados paliativos dentro 

do âmbito do cuidado humanizado. Para Mccoughlan (2014), isso não significa ignorar 

as regras da confidencialidade, mas é fundamental colocar a pessoa no centro do processo 

de decisão, acreditando que, mesmo diante das incertezas, é preciso, serenamente, 

conversar com o paciente sobre o que está acontecendo, planejando assim com ela o curso 

da vida a partir de então.  

 

4.2.3 E para se cuidar paliativamente e humanizado no domicílio: Habilidade é 

preciso!  

 

Algumas competências e habilidades são necessárias para um profissional de 

saúde que trabalha com cuidados paliativos. Ao perguntar aos profissionais de saúde do 

Serviço de Atenção Domiciliar, quais seriam as atitudes e habilidades que um profissional 
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precisa desenvolver para trabalhar com Cuidados Paliativos no domicílio, as respostas 

foram descritas a partir da perspectiva da humanização do cuidado. Foram ressaltadas 

atitudes diante do cuidar como: acolhimento, sensibilidade, diálogo, amor pelo que faz, 

capacidade emocional, atenção, respeito a singularidade do outro, compreensão à 

fragilidade das famílias, não ter medo da morte, deixar o “coração falar mais alto que a 

razão”.  

Podemos resumir que seria exercer um cuidado humanizado com os seus aspectos 

centrais: competência comunicativa e capacidade emocional para lidarem tanto com os 

pacientes quanto com a família, aliado ao aprendizado para lidar com a morte 

Vejamos a fala inicial de Adélia Prato:  

 

“Tem que ter sensibilidade, tem de ser uma pessoa aberta ao 

diálogo, que saiba ouvir, que tenha ternura, que se preocupe 

com o paciente, que tenha paciência, que não seja ansiosa como 

eu (risos). É carinho, é amor por aquilo que vai fazer, se você 

não tiver paciência, não tem continuidade. Eu acho que é isso”. 

(Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

A fala acima demostra habilidades essenciais que profissionais de saúde precisam 

para atuar em cuidados paliativos. Essas habilidades podem ser descritas em termos de 

componentes essenciais para uma boa comunicação, que envolve sensibilidade, 

paciência, permissão, e principalmente a identificação de uma vocação, como 

mencionado. 

De acordo com Nogueira da Silva e Ayres (2010), é necessário que o profissional 

de saúde apresente atributos em relação ao conhecimento técnico e humanístico, 
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desenvolver disposições ou habilidades humanísticas, competências comunicativas, e 

uma boa relação médico-paciente.  

É através da qualidade da comunicação que o vínculo acontece, que o profissional 

de saúde investiga e toma conhecimento acerca dos desejos e vontades do paciente, sendo 

através dela também a possibilidade de realização. A comunicação irá mediar todo o 

processo da vivência entre profissionais, paciente e familiares. 

A comunicação irá possibilitar que o profissional de saúde compreenda as crenças 

da família acerca do processo saúde-doença enfrentado, e até mesmo de morte, para que 

assim ele saiba como acolher da melhor forma.  

Da mesma forma, o reconhecimento das emoções se configura como uma 

importante habilidade, uma vez que reações emocionais são comuns em pacientes e 

familiares que vivem sob estresse, medo, dúvidas e em luto. Esse reconhecimento precisa 

acontecer para que o profissional de saúde consiga dar apoio ao paciente e familiares com 

empatia e respeito. (BOUSSO E POLES, 2009).  

Os fragmentos de narrativas abaixo ainda irão apontar mais detalhadamente para 

habilidades de caráter emocional para lidarem com pacientes em CP, como a dimensão 

emocional estabilizada para lidar com sofrimento, o lidar com a morte como um processo 

natural da vida e prezar primeiramente pelo aspecto relacional e não meramente técnico.  

Vejamos: 

 

“Eu acho que a primeira coisa é ter inclinação. É gostar de 

trabalhar nessa área. Eu acho que ele tem uma certa vocação 

ou um dom”. (Manoel de Barros, dentista – Fragmento de 

entrevista) 
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“Primeiro tem que ser humano, ter emocional pra isso e não ter 

medo da morte, ou saber lidar melhor, eu tenho um bloqueio com 

isso. Mas eu acho que é primeiro isso. Eu acho que a parte 

técnica vem depois”. (Carlos Drummond de Andrade, 

nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

“Eu acho que a primeira coisa é, você se preparar para a 

realidade e isso não significa ser fria. [...] Mas é você saber, que 

aquilo é daquele jeito e você tem que ajudar de alguma forma. 

Você não vai ajudar se ficar chorando. Se ficar só sentindo por 

ele. [...] Então eu acho que a gente tem que se preparar para 

ajudar ele a compreender o quadro dele. Isso é muito 

complicado, tem que ter sensibilidade, mas um senso de 

realidade, racional”. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – 

Fragmento de entrevista) 

 

A prática de cuidados paliativos envolve o estado psicológico tanto dos pacientes 

e familiares, como dos profissionais de saúde. De acordo com Costa, Poles e Silva (2016), 

as falas antagônicas, que geralmente surgem entre os profissionais de saúde, de empatia 

e frieza no atendimento, traduzidos no fragmento de Clarisse Lispector, como 

sensibilidade e racionalidade, se caracteriza como um ciclo de transformação e 

aprendizado. 

O profissional de saúde, ao se aproximar do paciente, passa pelo momento de 

compartilhar a sua dor e de se afasta emocionalmente para continuar cuidando sem afetar 
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negativamente seu aspecto emocional. Sendo este um ciclo permanente (COSTA, POLES 

E SILVA, 2016). 

Para Bousso e Poles (2009), é essencial que o profissional de saúde reflita sobre 

seu papel e limitações no cuidado de pacientes e familiares no final de vida, e por isso, 

diante de uma doença potencialmente fatal. Essa reflexão não deve apenas compreender 

os aspectos cognitivo e intelectual, mas os aspectos emocionais e afetivos, não 

negligenciando o autocuidado, como muitas vezes acontece e como foi dito por alguns 

profissionais entrevistados, representado no fragmento de Carlos Drummond de Andrade. 

O autocuidado colabora para a capacidade e habilidade de cuidar do outro. 

Profissionais de saúde, ao atuar em cuidados paliativos, requer afirmar a vida e 

considerar a morte um processo normal da vida. É necessário agir conforme este princípio 

para que o autocuidado e inclinação frente ao outro auxilie no lidar com as perdas da 

cronicidade à morte. 

Os participantes destacaram, ainda, enquanto habilidades importantes para a 

atuação em cuidados paliativos, a necessidade de gostar de estudar e interesse para 

ampliar os conhecimentos, além, principalmente, do interesse em se dedicar ao outro. 

 

“Tem que ter o conhecimento sobre o que é cuidados paliativos, 

né.. ler alguma coisa, buscar algum conhecimento teórico, tem 

que gostar de estudar, porque é muita coisa pra aprender. Mas o 

mais importante é ter interesse em se dedicar ao outro” (Luiz de 

Camões, médica – Fragmento de entrevista) 

 

Luiz de Camões aponta para a necessidade que os profissionais devem perceber e 

se interessar de aprofundar os conhecimentos, somado ao interesse de estar com o outro.  
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De acordo com Figueiredo e Stano (2013), é necessário que os profissionais 

busquem por uma formação continuada, através congressos, seminários, cursos, pós-

graduação, formação ou aperfeiçoamento, entendendo os cuidados paliativos como uma 

especialidade na área da saúde. 

De modo geral, as falas dos entrevistados evidenciam que, quando se trata da 

esfera dos CP, há uma grande importância da visão humanizada, ainda mais no ambiente 

domiciliar, além da necessidade de uma maior preparação dos profissionais e serviços 

para atender esta demanda. Até porque, quando a morte se aproxima dos domicílios, os 

serviços de saúde precisam assisti-la, cuidar desse processo.  

Vamos, nos capítulos seguintes, nos debruçar sobre esse encontro, sobre o 

caminhar do Serviço de Atenção Domiciliar nessa direção, buscando em seguida adentrar 

mais no universo subjetivo dos profissionais de saúde em cuidados paliativos, suas dores, 

dificuldades e potencialidades para exercerem os cuidados paliativos no domicílio. 
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“A Enfermaria em Helgelandsmoen” – 1884 – Edvard Munch 
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5. O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR E OS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 “Cuidar de alguém é dar a ele nosso tempo, 

nossa atenção, nossa empatia e qualquer 

ajuda social que possamos prover para 

tornar a situação suportável, e se não 

suportável pelo menos que nunca leve ao 

abandono”. 

(CALLAHAN, 1990) 

 

Após fazermos um percurso sobre o conceito e a história dos Cuidados Paliativos, 

dialogando com a compreensão que nossos colaboradores possuem sobre cuidados 

paliativos e cuidados humanizados, iremos resgatar um pouco da construção e 

funcionamento do SUS – locus dos cuidados paliativos que vamos nos debruçar, passando 

pela relação da APS com o Serviço de Atenção Domiciliar e a atenção em cuidados 

paliativos, percorrendo com nossos colaboradores o caminho desse cuidar. 

 

5.1 Um breve passeio pelo Sistema Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde e 

Serviço de Atenção Domiciliar 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte da formulação política e 

organizacional para ordenamento dos serviços e ações de saúde no Brasil e foi formado 

pela Constituição Federal de 1988. Seu surgimento acontece a partir do movimento 

chamado Reforma Sanitária Brasileira que aconteceu durante as décadas de 70 e 80 e que 

teve como auge a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, embora oficializado em 

1988.  
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É importante ressaltar que a movimentação da sociedade civil teve papel inegável 

no consentimento político das propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde. As 

discussões da conferência resultaram em um consenso em torno da criação de um sistema 

de saúde único e descentralizado. Este movimento ficou marcado como uma conquista 

dos cidadãos e neste momento houve reconhecimento da saúde como direito de todos e 

dever do Estado, ao ser inserido o artigo 196 na Constituição Federal, que coloca a saúde 

como “direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Sendo assim, 

responsável pela criação do SUS.  

Sendo assim, o Estado, através da criação de políticas públicas, deve fazer cumprir 

a garantia de direitos e acesso à saúde para toda a população, com o objetivo de diminuir 

os riscos de doença, possibilitar o acesso aos serviços de forma igualitária para todos os 

cidadãos (MATTOS, 2001).  

De acordo com o referido autor, ainda neste momento, a saúde coletiva estava se 

concretizando, e enquanto premissa básica estava a aderência das práticas médicas como 

práticas sociais, iniciando assim um novo modo de pensar e perceber as práticas em saúde, 

agrupando-se com outros espaços e serviços a fim de ampliar as possibilidades de 

conhecimento.  

O SUS surge para ser mantido pelo próprio governo brasileiro, ou seja, com 

dinheiro público, se encarregando das ações e dos serviços públicos de saúde, podendo, 

em caráter complementar, estabelecer convênios com instituições privadas de saúde. Por 

ser organizado em torno de três diretrizes: descentralização, atendimento integral e 

participação da comunidade, haveria uma direção única em cada esfera de governo, sendo 

o paciente considerado dentro de seu contexto sócio histórico, econômico, político e 
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cultural e havendo fortemente uma democratização das tomadas de decisões. (BRASIL, 

2009). 

Apenas em 1990 que o SUS é regulamentado com base na CF, através da lei 8.080 

tida como a Lei orgânica da saúde, que trata das condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços. 

Segundo o artigo 4º desta lei, o Sistema Único de Saúde é o “conjunto de ações e 

serviços de saúde prestados por Órgãos e Instituições Públicas Federais, Estaduais e 

Municipais, da Administração Direta e Indireta e das Fundações mantidas pelo Poder 

Público e complementarmente pela iniciativa privada”. 

Ainda, o artigo 5º da lei aponta que os objetivos do SUS estão em identificar e 

divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, combatendo assim as 

iniquidades sociais e de saúde; formular políticas de saúde destinadas a promover, nos 

campos econômico e social, ações que visem fazer valer a obrigação do Estado frente a 

saúde das pessoas; e realizar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

Sobre isso, Paim (2015) sinaliza as ações e serviços que devem ser utilizadas para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde conforme aponta a referida lei. Ações de 

promoção à saúde devem fomentar, cultivar e estimular a saúde e a qualidade de vida das 

pessoas informando características necessárias para uma boa condição de vida, levando 

ao conhecimento das pessoas que educação, atividade física, lazer, alimentação, cultura, 

diversão, ambiente saudável são particularidades importantes e necessárias para a saúde. 

Paim aponta que a proteção à saúde está em reduzir ou eliminar riscos através de vacinas, 

combate a insetos transmissores de doenças, utilizar a informação em saúde para alertar 
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as pessoas formas de evitar diversos tipos de danos. E a recuperação à saúde diz respeito 

a realização de diagnósticos precoces e tratamento que evite complicações ou sequelas. 

Atualmente o SUS é tido como um dos maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo garantindo acesso integral, universal e equânime à população brasileira. É regido 

por princípios doutrinários e organizativos e por diretrizes que irão nortear todas as suas 

ações. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990) 

Os princípios doutrinários dizem respeito a universalidade, equidade e 

integralidade. A universalidade trata-se de uma garantia constitucional. É a garantia de 

atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão e a todos os serviços 

públicos de saúde. A equidade é assegurar que os serviços serão disponibilizados de 

acordo com a complexidade de cada caso. É considerar que todo cidadão é igual, mas 

reconhecer as necessidades específicas, sendo assim, os serviços irão considerar as 

diferenças entre seus usuários, de modo a priorizar os que apresentem maior necessidade, 

considerando os fatores de risco. E a integralidade é o reconhecimento que cada pessoa é 

um todo indivisível e integrante de uma comunidade e que as ações de promoção, 

proteção e recuperação devem ser disponibilizadas a todos os cidadãos, sendo então um 

conjunto de serviços em todos os níveis de complexidade da assistência (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1990). Para Gusso et al (2015), o conceito de integralidade precisa de uma 

contextualização, pois em cada contexto se utiliza o termo “integralidade” de uma 

maneira distinta, no entanto, para o Sistema Único de Saúde diz respeito às ações de 

promoção, prevenção, cura e reabilitação. E em se falar da Atenção Primária á Saúde diz 

respeito a um cuidado abrangente, ou seja, faz referência às várias possibilidades de 

serviços e sua amplitude. 

Os princípios organizativos são a descentralização que diz respeito redistribuição 

das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de 
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governo, união, estados e municípios a fim de facilitar a tomada de decisão enfatizando a 

municipalização da gestão. A regionalização e hierarquização que se refere a organização 

do serviço em níveis de complexidade dispostos numa área geográfica delimitada, com 

definição da população a ser atendida e com fluxo entre eles. Ainda, a resolubilidade que 

se trata da exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento, o serviço deve 

ser capaz de resolvê-lo até o nível da sua competência. A participação e controle social, 

que de acordo com o ministério da saúde, “é a garantia constitucional de que a população, 

através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das 

políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até 

o local”.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990). 

Essa participação pode se dar de diversas formas, mas, com base na lei 8.142/90, 

essa participação se efetiva legalmente através dos Conselhos e Conferências de Saúde. 

E a complementariedade do setor privado que ocorre quando o serviço público for 

insuficiente, contrata-se então serviços privados, passando a ter os mesmos princípios e 

normas do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).  

O Sistema Único de Saúde estrutura os níveis de atenção em básica, média e alta 

complexidade ou atenção primária, secundária e terciária. Vale salientar que durante o 

processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a APS passou a ser 

denominada de Atenção Básica (AB), considerada hoje como sinônimos. 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). No âmbito deste estudo estamos usando dessa 

forma, enquanto sinônimos. 

A atenção básica diz respeito ao primeiro nível de atenção à Saúde e contribui 

com ações tanto a nível individual como coletivo envolvendo atividades de promoção, 

prevenção e reabilitação. É tida como o primeiro contato da população na rede 

assistencial. A atenção secundária diz respeito aos serviços especializados em nível 
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ambulatorial e hospitalar, em que suas ações carecem de recursos tecnológicos 

intermediários e de profissionais especializados. Compreende serviços de apoio 

diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência. E a atenção terciária 

desenvolve suas ações através de serviços e procedimentos que necessitam de alta 

tecnologia. Sendo assim formada por serviços ambulatoriais e hospitalares especializados 

de alta complexidade e alto custo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990). 

 Sobre a Atenção Básica, foi definida como a porta de entrada preferencial do 

sistema e serviço ordenador das redes de atenção. Essa estruturação permite que as ações 

e serviços sejam melhor programadas e planejadas, visando à integralidade da assistência 

(BRASIL, 2009).  Emerge por meio da Portaria nº 648 de 2006, do Ministério da Saúde, 

que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), retomando os elementos 

essenciais na atenção primária e reforçando o eixo organizador do SUS. 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 

da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral as pessoas de forma geral. 

É desenvolvida por meio de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 

sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e 

variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos. (BRASIL, 2012) 
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A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é consequência da experiência 

dos atores envolvidos com o desenvolvimento e a concretização do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Dos níveis de atenção, a Atenção Básica é a que mais compartilha 

responsabilidades com a pessoas envolvidas, ocorre no local mais próximo das pessoas, 

as atividades realizadas em um espaço conhecido, permitindo que haja uma proximidade, 

e com isso permite conhecer a história de vida das pessoas e de seus vínculos com o 

território onde vivem, bem como com outros elementos dos seus contextos de vida e é o 

primeiro contato dos usuários com o serviço de saúde e com isso o principal meio de 

comunicação com toda a rede. Se apoia pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL 2012). 

Deve funcionar de acordo com os principais problemas sanitários da comunidade 

e atender a ações de promoção de nutrição adequada e abastecimento de agua potável, 

saneamento básico, assistência à saúde da mãe e da criança, imunização contra as 

principais doenças infecciosas, prevenção e combate contra as principais doenças 

endêmicas, educação em saúde, tratamento apropriado para as enfermidades e os 

traumatismos comuns (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006; GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008). Além disso deve se responsabilizar pelos cuidados do paciente de 

forma que se tenha uma continuidade, uma coordenação cuidadosa para a comunidade 

adscrita e deve se centralizar família, enxergando-a como eixo do cuidado.  

A atenção básica atua dentro de uma lógica promocional e preventiva articulada 

com os demais níveis de atenção e estabelecida de forma coletiva e compartilhada com 

os diversos profissionais de saúde, ou seja, inverte a lógica do modelo curativista centrada 

no papel hegemônico do médico (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006). Se 
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mostrando assim um novo modelo assistencial que se volta para as necessidades dos 

usuários.  

A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I – Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o 

planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de 

ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação em saúde, 

atendendo o princípio da equidade. 

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 

preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a 

permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em 

consonância com o princípio da equidade; 

III - Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração 

de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento 

e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e 

coordenação do cuidado na rede de serviços; 

IV - Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as 

equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado; 

V- Estimular a participação popular e o controle social.  

 

Para Starfield (2002), a Atenção Básica exige recursos muito especiais e de grande 

impacto, pois: 

É Geral (não é restrita a faixas etárias, tipos de problemas ou condições); 

Acessível (em relação ao tempo, lugar, financiamento e cultura); Integrada 

(curativa, reabilitadora, promotora de saúde e preventiva de enfermidades). 
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Continuada (longitudinalidade). Utiliza o trabalho em Equipe. Holística 

(perspectivas físicas, psicológicas e sociais dos indivíduos e das comunidades). 

Pessoal (atenção centrada na pessoa e não na enfermidade). Orientada para a 

família. Orientada para a comunidade. Coordenada. Confidencial. Defensora 

dos pacientes em questões de saúde, em relação a todos os outros provedores 

de atenção à saúde. ” (STARFIELD, 2002 apud CUNHA 2004) 

 

No SUS, todos os níveis de atenção são igualmente importantes e necessários, mas 

a Atenção Básica deve ser sempre prioritária, pois é através dela que acontece a 

organização e funcionamento de todo o sistema, inclusive dos serviços de média e alta 

complexidade. No momento em que a Atenção Básica funciona de forma coesa dentro 

das propostas pela qual foi criada, a população consegue resolver com qualidade a maioria 

dos seus problemas de saúde (BRASIL, 2009). Estando bem estruturada, ela possibilita 

inclusive reduzir as filas nos prontos-socorros e hospitais, o alto consumo de 

medicamentos e o uso desnecessário de equipamentos de alta tecnologia. (BRASIL, 

2009) 

Isso acontece quando os problemas de saúde mais prevalentes são resolvidos nas 

unidades básicas de saúde, deixando assim os ambulatórios de especialidades e hospitais 

cumprirem seus verdadeiros papéis, resultando em maior satisfação dos usuários e 

utilização mais racional dos recursos existentes (BRASIL, 2009). 

A atenção básica atua dentro do pressuposto que Gonzalez-Rey (1997) já apontava 

ao se deparar com algumas dificuldades em relação ao conceito de saúde e doença, que é 

lidar com o desafio de desconstruir sua relação com normalidade ou ausência de sintomas, 

pensando-a em termos da totalidade do ser humano.  

 Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde compreende um modo de atenção à 

saúde que esteja ao alcance de indivíduos, famílias e comunidade, perpassando pela 

integralidade das ações. Assim, cabe ressaltar que para a efetivação dos cuidados 

paliativos nesse contexto, é vital a reorganização dos serviços afim de assegurar a oferta 
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desses cuidados, que já se apresenta como um problema de saúde pública. (SOUZA ET 

AL, 2015).  

De acordo com Silva et al (2015) prolongar a vida sem qualidade e focar no 

isolamento no âmbito hospitalar é uma questão atual que comprometem a dignidade da 

pessoa no processo de morte, aumentando o sofrimento. Entretanto, sabe-se que muitos 

serviços de saúde ainda não oferecem boas condições de assistência, acarretando assim 

na falta de qualidade para a morte e internações hospitalares prolongadas.  

Souza et al (2015) também apontam para a realidade de que os cuidados paliativos 

geralmente são desenvolvidos no âmbito hospitalar, e sendo assim, os estudos estão 

buscando abarcar reflexões sobre a ampliação deste cuidado, perpassando outros setores 

da assistência e no próprio domicílio. No entanto, diante do aumento significativo de 

pacientes em cuidados paliativos, foi havendo uma insuficiência de profissionais 

especializados para esta demanda, e, se falando de atenção básica, a preocupação é 

reiterada uma vez que envolvem profissionais generalistas e ainda os cuidadores e 

familiares. E assim, apesar de necessário, percebe-se entraves da inserção dos cuidados 

paliativos na atenção básica, isto envolve tanto a inabilidade dos profissionais de saúde 

como a falta de recursos tecnológicos. (SOUZA ET AL, 2015).  

Nesta direção, estudos apontam que há uma preferência pelo óbito em domicílio 

quando é possível que haja suporte às demandas do paciente em casa. Porém, nem sempre 

o local é respeitado de acordo com a preferência, ao contrário, pela disponibilidade e 

limitações dos serviços de saúde. (MARCUCCI E CABRERA, 2015) 

Para Santana e Matos (2011) a estruturação dos cuidados paliativos na atenção 

básica é considerada necessária, uma vez que é tida como um serviço comprometido com 

a integridade da atenção à saúde, focando na unidade familiar e ajustado com o contexto 

socioeconômico, cultural e epidemiológico da comunidade em que está inserida as 
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equipes de saúde da família. Sendo papel da atenção básica, realizar, na rede de serviços, 

ações de caráter individual e coletivo, voltadas para promoção da saúde, prevenção do 

câncer, diagnóstico precoce, apoio à terapêutica de tumores e aos cuidados paliativos 

(BRASIL, 2005) E assim, as políticas voltadas para a atenção domiciliar são os principais 

instrumentos legais para a atuação em cuidados paliativos. (MENDES E 

VASCONCELOS, 2015) 

Melo e Caponero (2009) também ressaltam tal necessidade reiterando que o 

Ministério da Saúde partilha da proposta no sentido de sensibilizar as pessoas em geral, 

principalmente os profissionais de saúde, que precisam conhecer e dominar os 

procedimentos clássicos, pois tem a intenção de implementar os cuidados paliativos nos 

diferenciados níveis de atenção, organizando a assistência em linhas de cuidado – eletivo 

e de urgência, domiciliar, ambulatorial e hospitalar. 

De acordo com Alves et al (2015), as políticas públicas para os cuidados paliativos 

é fato recente, tendo seu início na década de 90, através da Portaria do Ministério da 

Saúde (MS), nº 3.535, de 2 de setembro de 1998 que põe o cadastramento dos Centros de 

atendimento em oncologia para realizar assistência em CP. E posteriormente, com a 

Portaria nº 881, de 19 de julho de 2001 na qual estabelece o Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar, organizando serviços e equipes para a 

assistência em CP. 

Em janeiro de 2002, com a Portaria nº 19, amplia a inserção dos cuidados 

paliativos na assistência à saúde no âmbito do SUS, através do Programa Nacional de 

Assistência à dor e aos CP. No mesmo ano, através da Portaria nº 1319, foram criados os 

Centros de Referência em Tratamento da Dor Crônica. (ALVES ET AL., 2015). 

Mas ainda assim, as neoplasias tiveram um destaque importante para as políticas 

de cuidados paliativos, sendo a Política Nacional de Atenção Oncológica orientada pela 
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Portaria nº 2.439 de 08 de dezembro de 2005, e neste mesmo período, também entra em 

vigor a Portaria nº 741 de 19 de dezembro de 2005. (MENDES E VASCONCELOS, 

2015) 

Outras portarias foram sendo criadas para assistir ao paciente com câncer, mas 

composta principalmente por Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) com a compreensão de que os hospitais obtinham condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e condições para diagnóstico e 

tratamento mais adequados para o tratamento de câncer no Brasil. Tal Portaria do MS de 

nº 62 de março de 2009 foi revogada em 3 fevereiro de 2012 pela Portaria nº 102 que 

determina ainda que os serviços de radioterapia fossem vinculados aos hospitais. 

(PESSALACIA ET AL, 2017). Em 2012, a Lei Presidencial nº 12.732 assegura que o 

paciente com câncer tem direito ao primeiro tratamento no SUS conforme critérios. 

(MENDES E VASCONCELOS, 2015). 

Neste mesmo contexto, em 2011, foi publicado pelo Ministério da Saúde o Plano 

de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT) vigente até o ano de 2022, que considera as DNCT como um grande problema 

de saúde pública no país, tendo este plano por objetivo o fortalecimento da resposta do 

SUS frente a prevenção e controle dessas doenças com medidas e ações de cuidado 

integral (MENDES E VASCONCELOS, 2015). 

E mais recentemente, a nova Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013, estabelece a 

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS (PNPCC-RAS), com diretrizes 

para a prevenção e controle do câncer com assistência integral nos três níveis de gestão 

do SUS (MENDES E VASCONCELOS, 2015). 



102 

 

Diante de todo este panorama apresentado é possível perceber que, apesar das 

bases legais que fundamentam as ações em cuidados paliativos, estas ainda são voltadas 

às neoplasias, e aos serviços de alta complexidade, necessitando ainda de uma política 

que se estenda as demais Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs) nos três níveis 

de complexidade. (MENDES E VASCONCELOS, 2015). 

Nesse contexto de reconhecimento da necessidade da prestação de cuidados 

paliativos nos demais níveis de atenção, serviços e entidades tem se mobilizado afim de 

estabelecer uma política pública para cuidados paliativos que faça parte de uma rede 

integrada de assistência, coordenada pela Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde 

tendo como principal modalidade de cuidado à Atenção Domiciliar (SILVA ET AL., 

2015). Neste sentido, destacamos que o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem grande 

papel a cumprir enquanto um serviço dentro das RAS que deve dialogar diretamente com 

a APS. 

  

5.1.1 A Atenção domiciliar à saúde e o SAD 

 

As demandas por melhores serviços assistenciais e por um cuidado integral à 

saúde das pessoas vem exigindo práticas inovadoras que vá ao encontro das necessidades 

dos indivíduos e a Atenção Domiciliar (AD) tem sido um enfoque cada vez mais 

indispensável para esta demanda.  

Enquanto característica, tem-se a mudança do perfil demográfico e 

epidemiológico da população, em especial o envelhecimento e a alta prevalência dos 

agravos e doenças não transmissíveis, destacando as condições crônicas. (BRASIL, 

2013). Isto aumenta a necessidade de mudanças em como produzir saúde e requer 

dispositivos que auxiliem a autonomia dos indivíduos mesmo diante do convívio extenso 
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com situações difíceis para a saúde, sendo então indispensáveis a continuidade de 

cuidados que contribuam para a integralidade das ações, e nesta perspectiva também vale 

ressaltar a necessidade de articulação entre os serviços dos diversos níveis de atenção 

(MATTOS, 2004) 

O cuidado domiciliar é tido como uma prática longínqua, onde na Europa, ainda 

na Idade Média, antes mesmo da institucionalização dos hospitais, era fortemente 

utilizada. Enquanto um aspecto advindo da necessidade de descongestionar os hospitais, 

e favorecer um ambiente propício para a recuperação do paciente, a atenção domiciliar 

tem seu início nos Estados Unidos em 1947,  e a partir daí considerar o domicílio enquanto 

um espaço para o cuidado à saúde passou a se expandir mundialmente. (Feuerwerker e 

Merhy, 2008)  

No Brasil, a primeira experiência da organização de um serviço de atenção 

domiciliar se deu em 1949 com a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar 

de Urgência (SAMDU), vinculados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

(REHEM E TRAD, 2005; FEUERWERKER E MERHY, 2008), no entanto, foi só com 

o Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital de Servidores do Estado de São Paulo, 

em 1963, que foi organizada como uma atividade planejada no setor público. (REHEM; 

TRAD, 2005). 

De acordo com Silva et al (2010), os serviços de Atenção Domiciliar (AD) 

surgiram, no Brasil, na década de 1960, e foram ampliados partir da década de 1990, 

indicando assim, a necessidade de regulamentar seu funcionamento e de políticas públicas 

com o objetivo de incorporar sua oferta às práticas institucionalizadas no Sistema Único 

de Saúde. 

 Para os referidos autores esta expansão pode ter sido estimulada pela recém 

criação do SUS, em 1988, e esta experiência permitiu que os gestores locais e 
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trabalhadores conhecessem novos modos de cuidado, considerado criativo e ousado. 

Várias experiências, desde então, foram colocadas em curso até o fim da década de 2000, 

aonde se tinha projetos tecnoassistenciais organizado pelos gestores municipais e 

hospitalares nos três níveis de governo.  

A partir deste período, com a crise do modelo hospitalocêntrico, e até os dias 

atuais, tem-se estimulado o desenvolvimento de alternativas que favoreçam a 

integralidade na rede de serviços de saúde, sendo o cuidado no domicílio uma intervenção 

terapêutica ainda em crescimento para a efetivação desta necessidade. (FEUERWERKER 

E MERHY, 2008) 

A importância da construção e ampliação das redes se justificam pelo aumento da 

incidência e prevalência de doenças crônicas, a maior perspectiva de avanços na própria 

integralidade e na construção de vínculos e os custos crescentes do tratamento de doenças. 

(SCHRAMM et al., 2004). Além disso, este tema tem sido estudado mundialmente devido 

a atenção domiciliar possibilitar benefícios: a desospitalização de internações 

desnecessárias, que muitas vezes são geradas pela falta de recursos para as situações de 

vulnerabilidade social; também ao contrário, a alta precoce, para liberar os leitos 

hospitalares com rapidez devido à grande demanda; a evitação de complicações 

ocasionadas pelas internações prolongadas; a busca pela diminuição das intercorrências 

hospitalares em pacientes crônicos; e os cuidados paliativos que geralmente podem ser 

operacionalizados no domicílio com a existência de uma equipe interdisciplinar. 

(FEUERWERKER E MERHY, 2008) 

Neste sentido, a Atenção Domiciliar se configura como uma importante e 

necessária resposta frente a esse contexto de transição das condições de saúde. 

A Atenção Domiciliar vem passando por transformações desde o seu surgimento 

a fim de funcionar de acordo com os preceitos institucionalizados pelo Sistema Único de 
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Saúde. Seu funcionamento é considerado um modo inovador de melhor estruturar e 

organizar a atenção à saúde, afim de: 

“.... Em primeiro lugar, qualificar o cuidado por meio de inovações produtoras 

de integralidade da atenção, da diversificação das tecnologias de saúde e da 

articulação da prática dos diferentes profissionais e esferas da assistência; em 

segundo lugar, pela necessidade de adotar modos mais eficientes de utilizar os 

escassos recursos, considerando que o modelo hegemônico de atenção à saúde 

— centrado em procedimentos — implica custos crescentes”. (Feuerwerker e 

Merhy, 2008. pg. 180) 

 

O atendimento domiciliar foi adotado pelas políticas públicas do SUS como 

alternativa à hospitalização e foi instituído, inicialmente, pela Lei nº 10.424, de 15 de 

abril de 2002 e pela Portaria nº 2.529, de 19 de outubro de 2006, definindo a atuação 

composição de equipes, recursos financeiros e demais características da modalidade.  

Posteriormente, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária conquistas 

legais marcaram a atenção domiciliar e enfatiza-se a Portaria MS/GM nº 2.527 de 27 de 

outubro de 2011, revogada pela portaria nº 1.522 de 16 de julho de 2012, devido alteração 

e acréscimos para redefinição Atenção Domiciliar no âmbito do SUS, que posteriormente 

foi revogada pela Portaria MS/GM nº 963 de 27 de maio de 2013, complementada pela 

Portaria nº 1.208 de 18 de junho de 2013 que integrou o Programa Melhor em Casa 

(Atenção Domiciliar no SUS) com o Programa SOS Emergência, e ainda, revogada pela 

mais recente Portaria MS/GM nº 825, de 25 de abril de 2016 que redefinem a Atenção 

Domiciliar no âmbito do SUS, inclui os cuidados paliativos e assistência ao óbito e 

atualiza as equipes habilitadas. 

A Atenção Domiciliar se configura como uma modalidade de atendimento 

disponível no SUS, de caráter substitutivo ou complementar às já existentes e é integrada 

à Rede de Atenção à Saúde. É preciso compreender que, dentro dessa rede, as abordagens 

da atenção domiciliar são diferenciadas conforme à necessidade do paciente, 

consequentemente, as equipes também são diferenciadas, sendo o Serviço de Atenção 



106 

 

Domiciliar, através das Equipes Multidisciplinares de Atenção Domiciliar (EMAD’s) e 

Equipes Multidisciplinares de Apoio (EMAP’s), responsável pelos casos de maior 

complexidade, incluindo aí os cuidados paliativos, e a APS, através das equipes da ESF, 

responsável pelos casos de menor complexidade, mas exercendo a coordenação dos 

cuidados dentro da Rede de Atenção à Saúde. Diante disso, é necessário compreender o 

funcionamento e relação existente entre a APS e o SAD, entendendo que são serviços 

interligados. 

A Atenção Domiciliar é preconizada pelo governo federal a partir da criação do 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que utiliza o termo ‘atenção domiciliar’ para tratar 

do tema da atenção à saúde domiciliar. Dentro desta configuração, o Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD), segundo a Portaria MS/GM nº 825, de 25 de abril de 2016 é 

responsável por complementar os serviços realizados na atenção básica e em serviços de 

urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo 

gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção 

Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP). 

Está vinculado ao programa Melhor em Casa, difundido pelo o Governo Federal 

em 8 de novembro de 2011, e tem sua composição da seguinte forma, de acordo com a 

referida Portaria: 

EMAD (Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar) Tipo 1: 

a) Profissional(is) médico(s) com somatório de carga horária semanal (CHS) de, no 

mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho por equipe; 

b) Profissional(is) enfermeiro(s) com somatório de CHS de, no mínimo, 40 (quarenta) 

horas de trabalho por equipe; 

c) Profissional(is) fisioterapeuta(s) ou assistente(s) social(is) com somatório de CHS de, 

no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho por equipe; e 
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d) Profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no 

mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho por equipe; 

EMAD (Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar) Tipo 2: 

 a) profissional médico com CHS de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; 

 b) profissional enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; 

 c) profissional fisioterapeuta ou assistente social com somatório de CHS de, no mínimo, 

30 (trinta) horas de trabalho; e 

 d) profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no 

mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho. 

EMAP (Equipe Multiprofissional de Apoio): Uma EMAP será constituída por, no 

mínimo, 3 (três) profissionais de saúde de nível superior, cuja soma das CHS de seus 

componentes será de, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho, podendo ser assistente 

social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico 

e terapeuta ocupacional. (BRASIL, 2016). 

 No âmbito do SUS a organização da atenção domiciliar é constituída em três 

modalidades (AD1, AD2, AD3), definidas a partir da especificidade do paciente e do tipo 

de atenção e procedimentos que será utilizado.  

A AD1 é para os usuários que possuem problemas de saúde controlados, mas que 

apresentam dificuldade de locomoção até uma unidade de saúde, sendo de 

responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo equipes da Estratégia de Saúde 

da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família dentro da sua atuação diária.  

A AD2 e AD3 devem ocorrer para aqueles que têm dificuldade ou impossibilidade 

física de se deslocar até uma unidade de saúde, precisando de maior frequência de 

cuidado, recursos e acompanhamento. Nesta modalidade a prestação de assistência é de 

responsabilidade do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) por meio da Equipe 



108 

 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de 

Apoio (EMAP) (BRASIL, 2016). Quanto a essa delimitação de ações, o Programa Melhor 

em Casa demarca o papel da Atenção Básica no fortalecimento da Atenção Domiciliar, 

com a criação da modalidade AD1 e com o detalhamento das atribuições das equipes de 

Atenção Básica, que devem trabalhar em sintonia com o SAD.  

O Serviço de Atenção Domiciliar tem como característica central a redução da 

hospitalização, possibilitando a desinstitucionalização e a hospitalização desnecessária, 

contribuindo assim, para a otimização dos recursos financeiros. Contribui ainda para a 

redução do período de permanência de usuários internados, e com isso, atuar em prol da 

humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia do paciente, cuidador e 

familiares, favorecendo ainda a continuidade do cuidado, não podendo haver rupturas na 

assistência e ainda potencializando a transversalidade da atenção. (BRASIL, 2016) 

Nesse contexto, trata-se de uma importante estratégia de atenção à saúde, cuja 

prática é representada pela visita domiciliar e necessita da participação ativa dos 

familiares e cuidadores, sendo eles entendidos como pessoas, com ou sem vínculo 

familiar com o usuário, aptas para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida 

cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverão estar 

presentes no atendimento domiciliar. (BRASIL, 2016).  

 É importante ressaltar que a atenção domiciliar por meio do Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD) está intrinsecamente relacionada com a Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) na medida em que as equipes, além de cuidar dos pacientes no domicílio e fazer 

gestão do cuidado, deve se manter articulada aos outros serviços de atenção através dos 

fluxos de atendimento objetivando a ampliação, resolutividade e integralidade do cuidado 

(SILVA ET AL, 2010; BRASIL, 2012; BRASIL, 2016).  
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Vê-se que as Políticas de saúde voltadas para a Atenção Domiciliar são os 

principais instrumentos legais para a atuação em cuidados paliativos, e iniciativas como 

o Programa Melhor em Casa, através do SAD, estão tentando prestar uma assistência em 

CP no domicílio, no entanto, não há demonstração de um impacto na rede de atenção nem 

registros de cobertura desta modalidade. (MENDES E VASCONCELOS, 2015). 

Sua estrutura deve ser de acordo com os princípios de ampliação do acesso, 

acolhimento, equidade, humanização e integralidade da assistência, entendendo o 

indivíduo e família como dotados de um contexto socioeconômico e cultural e capaz de 

delinear seus próprios objetivos, incluindo o consentimento da família para a realização 

das atividades em domicílio, respeitando seu movimento e complexidades diversas e 

obtendo seu auxílio na realização do cuidado de modo que seja formalizado através do 

temo de consentimento. Todo percurso cuidadoso baseado nas necessidades individuais 

das famílias, buscando a redução da fragmentação da assistência. (BRASIL, 2012; 

BRASIL, 2013) 

Todo trabalho envolvido deve adotar o modelo de atenção centrada na atuação de 

equipes multiprofissionais com práticas interdisciplinares, dado isto, o atendimento 

domiciliar preconiza ações de trabalho em equipe e tem como guia uma visão integrada 

e compartilhada, que concilie tecnologias, saberes e uma nova visão do trabalho em saúde 

por meio da participação ativa de todos os atores envolvidos. 

E assim, diante do papel a ser desempenhado na atenção domiciliar, os cuidados 

paliativos tornam-se uma demanda natural dos profissionais de Saúde do Serviço de 

Atenção Domiciliar, por isso, é importante perceber a necessidade de falar sobre esse tipo 

de cuidado e, ao mesmo tempo, reconhecer essa modalidade de assistência como canal 

para a implementação de cuidados paliativos, especialmente devido as limitações de 

recursos e poucas possibilidades de cuidados institucionais (BRASIL, 2013). 



110 

 

O trabalho das equipes do SAD em cuidados paliativos tem como pilares 

principais o reconhecimento de valores e funcionamento das famílias, com respeito às 

características observadas no momento da morte no domicílio, busca a comunicação de 

forma clara, deixando o paciente e familiares informados sobre o que for necessário, 

possibilitando ainda a momentos que eles possam expressar todos os sentimentos. 

Trabalham com ênfase na dor, controlando os sintomas sempre que possível, buscando 

preparar o paciente e familiares para a morte, respeitando os limites, fragilidades, suportes 

de enfrentamento de cada um e proporcionando o máximo alívio do sofrimento. Também 

se propõe a instrumentalizar os cuidadores e familiares para o cuidado paliativo 

domiciliar, proporcionando assim uma maior qualidade de vida e dignidade para paciente 

e familiares, com apoio e segurança. (BRASIL, 2013). 

 

5.2 O Serviço de Atenção Domiciliar e Cuidados Paliativos no contexto na 

Atenção Primária à Saúde: uma relação tímida?  

 

Relação vem de relacionamento, de vinculo, de convivência. É o ato de se 

relacionar, de se comunicar, de interagir. Pensar essas atitudes no contexto dos 

profissionais e serviços de saúde, estão entre os temas desafiadores para a reorganização 

das práticas de saúde e efetivação do cuidado genuíno. Assim, este diálogo se caracteriza 

como uma importante ferramenta de intervenção na área da saúde e será objeto de nossa 

atenção agora no que diz respeito a incorporação dos Cuidados Paliativos no SAD, APS 

e RAS. 

Savassi (2016) afirma que o Ministério da Saúde, através das Diretrizes para a 

atenção domiciliar na atenção básica, enxerga a APS e os SAD como elementos 
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integrados de cuidados, sendo, portanto, imprescindível que haja uma relação mais efetiva 

entre esses serviços que se complementam.  

 

5.2.1 Um breve histórico dessa relação 

 

 Um breve histórico dessa relação será apresentado afim de fortalecer ainda mais 

o que se tem de arcabouço teórico em contraposição a uma prática tão díspare, porém 

compreendendo as nuances tangenciadas pela realidade de um sistema de saúde 

brasileiro. 

 É fato que a atenção domiciliar vem se tornando mais visível com o passar dos 

anos e tem se configurado cada vez mais como um modelo de atenção à saúde 

indispensável no Brasil, desde a década de 1990, com a efetivação desse modelo atual de 

atenção à saúde, cujo foco está na promoção da saúde individual e coletiva, inicialmente 

por meio do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e, por último, com a 

efetivação da Estratégia Saúde da Família (ESF). (GAMA e CUNHA,2012). 

 No entanto, Braga et al. (2016) apontam para a lacuna existente entre a oferta de 

serviços de atenção domiciliar, e as demandas por cuidados e necessidades em saúde 

apresentadas pela população. Além disso, enfatizam que a atuação do profissional de 

saúde na atenção domiciliar é influenciada tanto pelo perfil dos pacientes quanto pelo que 

é predominante no domicílio, e por mais que se atenda a um perfil diverso, os autores 

indicam que há um predomínio de pacientes em cuidados paliativos e idosos.  

 A atenção domiciliar à saúde, enquanto uma forma de prestar assistência para os 

usuários que necessitam de cuidados contínuos, tem sua importância direcionada para os 

vínculos, que são imprescindíveis de serem conquistados para a efetivação do cuidado, 

pois geram melhores diálogos, proximidade, confiança, responsabilização e co-
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responsabilização. (Romanholi, Cyrino, 2012; Tesser, Poli Neto, Campos, 2010; 

Albuquerque, Bosi, 2009; Sakata et al., 2007).  

 Por sua vez, a base para esta atuação está na Atenção Primária à Saúde, que é tida 

como o pilar e o centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde, pois é a 

responsável por todo o território adscrito, pelo cuidado dos usuários através de uma 

relação horizontal, continuada e integrada com profissionais e serviços, visando a 

produção da gestão compartilhada. (Brasil, 2012). 

 A Atenção Primária à Saúde (APS), desde sua implantação vem cada vez mais se 

assegurando como uma possibilidade de organização que vai ao encontro das 

necessidades de saúde da população. Suas diretrizes contrapõem à perspectiva da lógica 

curativista e medicalizante, visando a família e o território diante de novas formas de 

cuidar, dentre elas a visita domiciliar (VD), que se caracteriza como elemento central de 

atuação das equipes (Cunha e Sá, 2013; Borges, D'Oliveira, 2011; Filgueiras, Silva, 

2011). 

 Sobre isto, Savassi (2016) reitera que desde sua regulamentação, a Atenção 

Primária à Saúde, tem, entre suas atribuições, o dever de prestar assistência na unidade 

básica de saúde, no domicílio e na comunidade. Sendo então, a atenção domiciliar, uma 

ferramenta de relação íntima com a própria Atenção Primária à Saúde por ser o nível de 

cuidados mais próximo das pessoas do território, e, sendo assim, perceber melhor as suas 

necessidades. 

 Porém, para o referido autor, se trata de uma ferramenta que, apesar de ser capaz 

de organizar plenamente o cuidado no lar dos usuários, tem sido um enorme desafio 

efetivá-la no cotidiano do Serviço de Atenção Domiciliar enquanto um modelo de atenção 

à saúde legítimo para esta atuação, que necessita de diálogo mais efetivo e resolutivo.  
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 Dentro das Redes de Atenção à Saúde, o Ministério da Saúde compreende a 

Atenção Primária à Saúde e o Serviço de Atenção Domiciliar como elementos integrados 

de cuidados e propõe níveis de complexidade clínica e tecnológica que diferenciam o 

cuidado entre eles. (BRASIL, 2016)   

 A atuação do Serviço de Atenção Domiciliar é organizada dentro de uma base 

territorial, comum a Atenção Primária à Saúde, com os usuários que são de 

responsabilidade da Estratégia de Saúde da Família, e deve se relacionar com os demais 

serviços da rede, em especial, com a atenção básica, sendo matriciadores diante das 

necessidades. (BRASIL, 2016) 

 Durante o período em que o usuário estiver sob os cuidados do Serviço de Atenção 

Domiciliar, a equipe de atenção básica de sua referência deverá compartilhar o cuidado 

com os profissionais do SAD, participando na elaboração do Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) daquele usuário. (BRASIL, 2016) 

 Diante do exposto, é perceptível que a Atenção Primária à Saúde tem a função de 

se manter articulada e integrada com os diferentes serviços que são realizados à 

população, co-responsabilizando-se também pelo cuidado prestado. Assim como os 

demais serviços, manter-se articulados à Atenção Primária à Saúde, objetivando esse 

compartilhamento, pois a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar não substitui as 

ações das equipes de Atenção Primária à Saúde, mas, oposto a isto, se configura como 

uma complementaridade do serviço já existente, quando as demandas dos pacientes 

excedem a capacidade de resolução das equipes da APS, no entanto ainda é um exercício 

incompleto da referência e contra referência.  (SAVASSI, 2016). 

 Mesmo que o Serviço de Atenção Domiciliar assuma o cuidado de pacientes em 

AD2 e AD3, eles não deixam de fazer parte do território, e assim, a responsabilidade pela 

coordenação do cuidado continua sendo das equipes da Estratégia de Saúde da Família.  
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            Portanto, como anda essa relação entre o SAD, APS e RAS no contexto dos 

Cuidados Paliativos?  

 Ouvindo nossos colaboradores desde sua motivação para a atuação no SAD, 

passando pelo funcionamento do Serviço de Atenção Domiciliar em sua relação com a 

APS e RAS no contexto dos Cuidados paliativos, fomos compondo com eles alguns eixos 

temáticos que vão abordar: suas escolhas pelo SAD, o papel da desospitalização do 

paciente, quando este tem condições de receber os cuidados em casa, a atuação junto aos 

cuidadores familiares, e a necessidade de discutirmos a relação entre os serviços. 

Feito o passeio teórico afim de contextualizar o leitor na estrutura dos serviços e 

seu histórico de funcionamento, partiremos para dialogar com os nossos colaboradores 

sobre essa relação na vivência deles. 

 

5.2.2 (Re) descobrindo o cuidado paliativo no domicílio: entre a não escolha e o 

desejo de ajudar 

 

5.2.2.1 Chegando ao SAD  

 

 Foi pedido que os colaboradores trouxessem seus motivos em escolher o SAD 

enquanto seu espaço de trabalho e/ou o que os motivavam a permanecer nesta prática 

profissional, bem como os motivos em escolher atuar em cuidados paliativos. Entendendo 

que estes aspectos são de suma importância para compreender seus desejos por esta 

atuação e o quanto isto implica no dia a dia.  

  A familiaridade com o trabalho; a identificação com a atividade exercida no SAD, 

a semelhança com o trabalho realizado anteriormente na ESF; a atuação 

multiprofissional; a possibilidade de aprendizagem, a flexibilidade que o serviço 
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possibilita, foram os aspectos que traduziram a chegada dos colaboradores para atuar no 

SAD, tendo sido também bastante destacado a não escolha e a não motivação, ao lado de 

alguns argumentos para a motivação diante de CP. 

 Vamos iniciar trazendo a identificação deles com a semelhança do trabalho na ESF 

e o que os motivavam a trabalhar com CP. Depois traremos as desmotivações. 

  

“É... Eu trabalhei 10 anos em saúde pública né.. Estratégia de 

Saúde da Família, então isso me fez me identificar muito com 

esse tipo de trabalho e o SAD é muito parecido com esse 

trabalho, com a estratégia [...]”. (Mário Quintana, enfermeiro - 

Fragmento de entrevista) 

 

“Olha, o SAD, assim...o SAD foi mais por conta da questão de 

eu já ter trabalhado na estratégia com curativo, né... 

lesões...essas coisas... quando a gente fala no SAD, a gente pensa 

basicamente nisso..”ahh..porque faz os curativos, ahh que vai em 

casa”, aí eu acho que por essa proximidade com a estratégia, eu 

já era acostumada [...]Porque com a estratégia você adentra na 

casa do paciente, você precisa fazer laços com os familiares, 

com os cuidadores. Você precisa ter o feedback. você participa 

um pouco da vida do paciente, você entende mais as questões do 

paciente. E no SAD é da mesma forma, até mais forte”. 

(Fernando Pessoa, enfermeira - Fragmento de entrevista) 
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“Eu estou no SAD hoje, porque eu fui lotada, mas eu tive a 

opção de estar dentro do hospital ou está na atenção domiciliar. 

E como eu já trabalhava com atenção domiciliar particular, eu 

preferi. Então foi mesmo uma escolha. Eu gosto. Me identifico 

muito. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – Fragmento de 

entrevista) 

 

 Nesses fragmentos das entrevistas observamos que existe uma identificação com 

o trabalho e a comparação da atuação do SAD com a ESF. Tal entendimento é possível 

de ser representado mediante a realidade de que esta prática de atenção domiciliar, além 

das outras atividades que as equipes desenvolvem, tem um forte caráter de atuação pelas 

equipes de saúde da família, (Brasil, 2012a; Brasil, 2012b Brasil, 2016) E no SAD, essa 

é a principal prática, respeitando as modalidades, que como já exposto, a AD1 é de 

responsabilidade da APS e a AD2 e AD3, do SAD. Ambas as práticas profissionais atuam 

na perspectiva domiciliar, sendo o principal fator de identificação e satisfação com a 

escolha.  

 Além disso, Andrade et al (2006) apontam que o conhecimento adquirido para 

atuar no cuidado domiciliar advém, especialmente, da experiência, da aprendizagem 

diante das mais diversas situações que se apresentam no cotidiano da Atenção 

Domiciliar. Portanto, os entrevistados acima apresentam uma vasta experiência na ESF, 

possuem prática na realização de visitas domiciliares na modalidade AD1, estendendo-se 

para a AD2 e AD3 ao se inserir no SAD, apresentando uma familiaridade com a atuação. 

  Entretanto, a familiaridade, o estar acostumado com o trabalho junto as famílias 

nas casas, não significa experiência na atuação com cuidados paliativos, bem como não 
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houve uma escolha para tal atuação. Apesar da não escolha alguns trazem argumentos 

que os motivam na atuação em CP, como demonstram as narrativas a seguir: 

  

“Olha.., eu não escolhi. É inerente ao nosso trabalho aqui [...], 

Mas existe motivação sim, eu gosto de CP. É me sentir útil 

diante da vida. É um pouco dolorido, porque você vai se deparar 

com aquela situação que você não vai ter melhorias em si, mas 

só de ver aquele paciente levantando da cama hoje, que não 

levantava antes, que ele conseguiu sentar e está na sala, 

conseguiu tomar um banho no chuveiro, conseguiu sentar na 

mesa com a família para almoçar. Só de ouvir “ah, que bom que 

você veio, eu queria receber uma visita”. Então isso me satisfaz 

bastante. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – Fragmento de 

entrevista) 

 

“Eu não escolhi. A gente se depara no dia a dia. Mas eu gosto 

sim. Me motiva até pela minha formação religiosa. De fazer com 

que pelo menos o paciente morra melhor. E que a família tenha 

um amparo nessa situação, que é o processo da morte. A morte 

não é, não é tudo, não acaba a ali, que a gente não foi feito tão 

bonitinho para acabar assim” (Florbela Espanca, médica – 

Fragmento de entrevista) 

 

Nessas narrativas representadas, podemos perceber que apesar da não escolha, o 

desejo de ajudar e a identificação com a atuação foi surgindo ou foi potencializada. Seja 
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por sentir-se útil diante da vida, como afirma Clarisse Lispector ou por ter uma formação 

religiosa que sirva de motivação para aliviar o sofrimento do outro, como afirma Florbela 

Espanca. 

Sobre a não escolha aliada a desmotivação eles revelam: 

 

“Escolhi não. Na verdade, quando eu recebi a proposta, eu nem 

sabia o que era o SAD. Na época era o PID (programa de 

internação domiciliar). Eu acho assim, que o foco da 

enfermagem é curativo e na minha vida profissional eu poucas 

vezes vivenciei isso. E foi um período muito prazeroso pra mim, 

de cuidar de pacientes que tinham uma lesão. Mas eu comecei 

a ficar desgostosa, porque eu comecei a ter uns problemas de 

coluna. Porque tem posição complicada pra mobilizar o 

paciente. [...] Então, quando eu comecei a deixar de fazer os 

curativos, eu percebi que isso me desmotivou muito [...].”. (Cora 

Coralina, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“Foi por acaso. Eu cheguei uma vez na SESAP e estávamos 

conversando e alguém disse que o SAD estava precisando de um 

dentista e eu nunca tinha nem visto falar do PID na época ou 

do SAD não sabia nem o que era. A proposta inicial que foi me 

dada, era muito boa e eu pensava que ia ter uma retaguarda 

muito boa no SAD. O que nós pensamos em primeiro lugar é 

que, nós teríamos uma estrutura pra levar pra casa das pessoas, 
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mas que nada (risos)”. (Vinícius de Morais, dentista – Fragmento 

de entrevista) 

 

“Vim pra cá apenas porque fui lotado, mas não gosto muito 

não, nem sei assim... Gosto da clínica. Tenho meu consultório 

particular que me dá prazer”. (Manoel de Barros, dentista – 

Fragmento de entrevista) 

 

Para esses, nem o processo de escolha e nem de motivação aconteceram ao 

adentrar no SAD, suas atuações se deram mediante o processo de lotação ou convite, onde 

a insatisfação ainda opera e a desmotivação está estampada.  

Outras narrativas ilustram também a desmotivação: 

 

“Sobre a motivação, na verdade não tenho. Na verdade, eu 

nunca parei pra pensar sobre isso. Eu nem sei dizer mesmooo. A 

gente querendo ou não tem que trabalhar com isso aqui né... Não 

é que faça parte da minha motivação ou não. Mas também é 

porque eu tô desmotivada pra tudo, sabe.. pra isso tudo aqui.. 

aff.. não vejo a hora de me aposentar” (Cora Coralina, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“Não, não escolhi e nem me motiva. Eu acho que eu não tenho 

habilidade para isso. Como eu te disse, eu caí de paraquedas 

aqui, a minha habilidade é gastronomia. Então assim, eu tenho 

muita dificuldade com isso, como a morte, eu não sei porque, 
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mas eu tenho. [...] eu sempre trabalhei com vida, com 

nascimento, com alegria, com coisas boas, com bebê, enfim. Aí 

você passa a trabalhar com a morte, com pessoa morrendo ou 

com um paciente entubado, então isso me assusta muito. [...] Eu 

tenho muita dificuldade de chegar perto de defunto. Então assim, 

essa dificuldade eu sempre tive. Tenho medo, desde criança. [...] 

E cuidados paliativos, como é já praticamente a morte, eu tenho 

dificuldade. Eu não faria parte de uma equipe se fosse 

específica de cuidados paliativos” (Carlos Drummond de 

Andrade, nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

“Olha... acontece o seguinte. Escolhi não. E nem me motiva. Eu 

até queria, mas não tem como, porque veja só... O paciente que 

está fazendo rádio, ele necessita de cuidados extremos em 

odontologia. Porque dando osto-radio-nécrose, começa uma 

infecção na boca e depois pode se tornar uma generalizada e 

depois uma sepsemia. Então tem muitas coisas que a gente tem 

que fazer em termos de odontologia. Mas eu naaãooo tenho 

como fazer aqui no SAD. A gente sempre encaminha para outros 

hospitais. Olhe, é porque a gente diz assim: ‘sempre é melhor 

desospitalizar’. ‘Sempre é o melhor caminho’, mas pro SAD é 

muito caro. Eu sei que o pessoal diz: ‘saúde não tem preço’, mas 

saúde tem um custo. Se um paciente tá fazendo rádio, se ele tem 

uma odontalgia (dor de dente), se ele precisar extrair esse dente, 

ele tem que fazer sob anestesia geral, com uma cobertura de 
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antibiótico muito grande, em um ambiente hospitalar. É difícil.. 

difícil demais” (Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de 

entrevista) 

 

Portanto, a motivação para atuar em cuidados paliativos não faz parte da vivência 

de alguns profissionais. Chegaram no SAD sem a compreensão do seu funcionamento, e 

no caminho perceberam que a atuação em cuidados paliativos não lhes motiva, por razões 

diversas: desmotivação com o contexto geral, falta de condições organizativas e recursos 

dentro do SAD, falta de habilidade, medo da morte. 

 Para estes profissionais fica evidente o não desejo, assim como a não identificação 

para atuação em cuidados paliativos, e por mais que todos os motivos sejam 

compreensíveis e legítimos, a demanda está posta e precisa de resposta. 

No entanto, diante dos fragmentos, precisa-se pontuar a fala de Carlos Drummond 

de Andrade, quando diz que cuidado paliativo já é praticamente a morte, e por isso a 

dificuldade.  

Vasconcelos e Pereira (2018), traz a compreensão de que deste tipo de fala ainda 

se dá, entre os profissionais da saúde e sociedade como um todo, devido ao modelo 

estigmatizado de cuidados paliativos como sinônimo de terminalidade, e ao fato de que 

inicialmente, o CP era centrado na assistência a pacientes em sua fase final de vida.  

No entanto, as autoras apontam que este conceito, já expandido, considera que os 

cuidados paliativos devem ser exercidos aos pacientes e  familiares o mais precocemente 

possível, desde seu diagnóstico até o processo de luto, considerando que o foco da atenção 

não se dá para a doença a ser curada, mas ao paciente em seus aspectos biopsicossociais, 

e sendo assim, esta relação direta com a iminência de morte, necessita ser reorientada.  
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Outro aspecto diz respeito a narrativa de Vinícius de Morais, que externa com 

clareza e indignação, que enquanto dentista, não consegue realizar um trabalho como 

deve ser feito devido à falta de recursos disponibilizados, necessitando, muitas vezes 

encaminhar o paciente ao hospital, porém, ao chegar lá, o mesmo esbarra na burocracia, 

pois não existe um fluxo que se adeque às necessidades nessas situações.  

Para Rates e Pesselacia (2017), são inúmeras as necessidades dentro das políticas 

nacionais de saúde, no entanto, há uma falta de iniciativas concreta no contexto dos 

cuidados paliativos. Vejamos o que nossos colaboradores nos trazem sobre o dia a dia em 

sua relação com a ESF, com os serviços. 

  

5.2.2.2 O SAD fica no meio ou é o meio para cuidados paliativos em casa? 

 

Nesse eixo temático surge como central o que é o SAD, seu funcionamento e 

atuação e os fluxos assistenciais entre os setores da rede, apontando, unanimamente, para 

o fluxo da desospitalização como aspecto principal, quando o paciente tem condições de 

receber os cuidados em casa, ressaltando o itinerário reduzido ao sair do hospital. 

Dentro desse contexto, é importante perceber o SAD como o meio para os 

cuidados paliativos no domicílio, entendendo que a desospitalização abre portas para a 

sua atuação. 

 

5.2.2.2.1 O fluxo é desospitalizar! 

 

 Conforme a fala abaixo, o SAD foi colocado no meio, entre o hospital e a APS 

dentro do processo de desospitalização. 

 



123 

 

“O SAD fica no meio do hospital e da estratégia. Nós 

trabalhamos desospitalizando, praticamente desospitalizando. O 

paciente que tem condições de receber cuidados em casa, nós 

vamos no hospital, avaliamos e vemos se ele é elegível ou não, se 

entra dentro dos pré-requisitos. Ele entrando, o médico dá alta e 

a gente passa a cuidar dele em casa. Interna ele em casa”. 

(Mário Quintana, enfermeiro - fragmento de entrevista) 

 

 Neste fragmento, o entrevistado se refere ao SAD sendo um serviço que fica entre 

o hospital e a ESF. Sobre isso, a literatura aponta que o SAD é um serviço complementar 

à internação hospitalar, ao atendimento ambulatorial e a atenção básica, tendo como foco 

a assistência humanizada, devendo ser integrada às demais redes de atenção da rede 

pública, com a principal função de garantir a continuidade do cuidado no âmbito 

domiciliar. (Brasil, 2016; Brasil, 2012a; Panis et al., 2013). Inclusive, o fator que 

corrobora para a permanência inapropriada dos usuários no hospital é a disponibilidade 

ou não de serviço de atenção domiciliar (PANIS et al., 2003). 

 O processo de desospitalização, por sua vez, está entre os principais motivos da 

atuação do SAD, uma vez que a AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade 

clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de 

maneira temporária ou definitiva. (BRASIL, 2016). E geralmente, de acordo com os 

nossos colaboradores, esta demanda é crescente com a desospitalização.  

 Vejamos o que diz os entrevistados: 

 

 “Olha, o SAD é o Serviço de Atenção Domiciliar né... É quando 

acontece a desospitalização, mas o paciente ainda precisa de 
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cuidados. Aí o que acontece é que, são três formas desse paciente 

vir para o SAD, o primeiro de tudo é a desospitalização mesmo, 

a equipe lá em baixo aponta, né... a necessidade do 

acompanhamento do SAD, que o paciente vai ter alta do 

hospital, mas precisa do domiciliar. Outra forma é na visita 

multidisciplinar que acontece todos os dias lá em baixo, no 

hospital né... aí tem sempre um profissional do SAD junto que 

desce pra participar das visitas multidisciplinares ou pra fazer a 

busca, aí identificando, olha o prontuário pra ver se é possível 

ou então fala com a equipe do andar, né... do hospital. E a 

terceira forma e por demanda espontânea, que é quando a 

família mesmo liga pra cá solicitando [...]. (Adélia Prado, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“O SAD foi criado principalmente pra desospitalizar, para 

diminuir as filas, os corredores lotados de paciente, e para 

promover uma maior rotatividade dentro do hospital. São 

pacientes que precisam de mais assistência pós hospitalar de 

média ou alta complexidade, mas que não justificaria manter 

ele no leito de hospital, ocupando o lugar que poderia receber 

outras pessoas com maior necessidade”. (Carlos Drummond de 

Andrade, nutricionista – Fragmento de entrevista).   

 

 Em todas as narrativas, há um destaque para a atuação do SAD mediante a 

desospitalização. O SAD se relaciona com a rede hospitalar de forma estratégica para 
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viabilizar a desospitalização, permitindo que usuários internados continuem o tratamento 

em casa, de forma abrangente e responsável.  

 Nesse sentido, é sua função atuar diante da saída do paciente do hospital para seu 

domicílio, em contato com os demais serviços da rede, em especial a APS, e assim sendo, 

a desospitalização é considerada o eixo central da AD, como afirma os entrevistados. 

 Já é sabido que a tendência mundial pelo sistema domiciliar é uma estratégia que 

vem sendo implementada nas unidades hospitalares através do processo de 

desospitalização. Este ocasiona diminuição do risco de contrair infecções, economia com 

os custos da hospitalização, racionaliza a demanda dos leitos hospitalares, reduz os custos 

da assistência, proporciona maior conforto para o paciente e sua família, além de tornar 

o cuidado mais humanizado (FEUERWERKER & MERHY, 2008; SILVA ET AL., 

2010). 

 A desospitalização parte de um novo modelo de cuidado ao paciente e familiares, 

como uma forma de repensar o atendimento tanto do ponto de vista de efetividade do 

cuidado, como de racionalidade do sistema, objetivando a garantia de mais eficiência na 

prestação de serviços de saúde. (FEUERWERKER & MERHY, 2008; SILVA ET AL., 

2010). 

 No entanto, romper com o modelo hospitalocêntrico tão arraigado na sociedade 

como todo e nos profissionais de saúde, é um enorme desafio tanto do ponto de vista 

operacional, mas, também, cultural. (FEUERWERKER & MERHY, 2008; SILVA ET 

AL., 2010). Isso mexe com a própria formação dos profissionais de saúde que trazem 

ainda nos seus currículos uma formação curativa e hospitalocêntrica.    

Adélia Prado ainda aponta três formas de os pacientes serem acompanhados pelo 

SAD, que de acordo com Brasil (2012), são chamadas de estratégias de captação que 

devem acontecer de acordo com os serviços que podem ser “porta de entrada” para a AD. 



126 

 

Vê-se assim que além do processo de desospitalização, chamada de demanda 

referenciada, que também abrange as visitas aos leitos que ela apontou, chamada de busca 

ativa, que são realizadas juntamente com a equipe do hospital, também há a demanda 

referenciada advinda de outro serviço da rede e também a demanda espontânea, que é 

quando os próprios familiares entram em contato solicitando o serviço, Então um membro 

da equipe vai até a casa, que geralmente é o médico com os demais profissionais da 

EMAD, avaliar os critérios de elegibilidade para realizar a admissão no SAD.  (BRASIL, 

2012) 

Além dessas questões, o fragmento abaixo ainda aponta para o funcionamento do 

SAD mediante o que está preconizado na Portaria, quando divide a AD em AD1, AD2 e 

AD3 e os fluxos subsequentes. 

Vejamos: 

 

“O SAD é uma história né... Hoje, hoje como ele funciona?.... 

Aquele paciente que estava hospitalizado é avaliado pela equipe 

do SAD e observando que ele tenha alguma estabilidade para 

ter alguns cuidados em domicilio a nível hospitalar, ou seja, ele 

não é apenas um quadro simples. Ele tem uma média à alta 

complexidade, mas ele pode ter um tratamento em casa para 

evitar infecções secundárias, para evitar piora de quadro e 

principalmente aquele paciente que é crônico. Então chamam a 

equipe da gente é feita uma avaliação. Ele precisa receber alta 

do médico do hospital ou ele tem que ter uma solicitação de 

algum médico. E aí a gente faz essa avaliação e tem um quadro 

dos perfis e dependendo do perfil dele de acordo com a triagem 
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que a gente faz ele pode ir pra casa. Ai a equipe vai acompanha, 

o nosso acompanhamento é AD 2 ou AD3. Então quando ele 

começa a melhorar o quadro, o SAD referência ele para uma 

unidade básica, porque a complexidade baixa, então vai pra 

AD1. Mas se permanecer o quadro crônico aí a gente vai fazer 

a abordagem de continuidade ou referência para algum serviço 

especializado. Ou ele tem cronicidade dos paliativos não tem 

alta do SAD, fica. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – Fragmento 

de entrevista) 

 

 Além de explicarem o que é o SAD e seu funcionamento, também foi perguntado 

como acontece os fluxos assistenciais, ficando mais evidenciado o quanto o fluxo resume-

se a sair do hospital - tão somente a desospitalização, sem itinerários específicos. 

 

“Olha... vixe... Acontece muito não. Não é que não acontece, nem 

sei.. é que não tem assim um fluuuxooo... Acontece mais aqui do 

hospital porque o paciente sai daqui né.. então é mais fácil. O 

paciente saí daqui direto pra casa e a gente vai junto. Então o 

fluxo é esse, é o paciente sair daqui do hospital pra ir pra casa. 

(Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“O fluxo é sair do hospital. O que tem é assim quando a gente 

vai dá alta, que é quando o paciente apresenta melhora e o nível 

dos cuidados passam a ser baixos, aí referenciamos pra UBS, só. 

Mas não é o caso dos cuidados paliativos, né... é como eu falei, 
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com a média complexidade, são as referências especializadas, 

mas assim... os pacientes em cuidados paliativos pouco tem, né..., 

porque não damos alta, então ele não volta pra UBS, só quando 

algum precisa de algo mais específico, nem sei dizer o q assim... 

porque é tudo  com a gente mesmo. (Clarice Lispector, 

fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

“Olha... assim... não tem um fluxo específico não. Sai daqui do 

hospital e vai direto pra casa, não tem protocolo. O único 

protocolo que tem e saber se tem condições de ser admitido no 

SAD, tendo, o paciente vai pra casa. Geralmente a gente marca 

o carro do SAD pra levar o paciente, mas tem também alguns que 

vão nos seus próprios carros. Então assim... esse fluxo entre os 

setores...(silêncio), só com o hospital mesmo. Aí na alta é que a 

gente vai na unidade de saúde, mas não é o caso do paciente em 

CP. Aí pronto...o contato que a gente tem com a UPA é para 

acolhimento. Quando tem um paciente lá para ser encaminhado 

pra gente, eles nos ligam e a médica vai lá fazer a admissão né, 

vê se se encaixa nos critérios. Só isso mesmo.”. (Cora Coralina, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 

   

Observa-se, na fala de nossos colaboradores, que o SAD através das EMADs e 

EMAPs funciona dentro das situações que requerem cuidados domiciliares, porém, diante 

das demandas mais complexas, por isso configura-se como AD2 e AD3. Já a AD1, é 
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realizada pelas equipes das ESFs com situações de menor complexidade. Sendo 

necessário definir a indicação da AD e a modalidade a qual o paciente será inserido.  

Ainda em relação aos fluxos assistenciais, os participantes do nosso estudo 

evidenciam que não existe um fluxo específico de funcionamento, especialmente, em 

cuidados paliativos, havendo um desconhecimento dos profissionais de saúde acerca da 

existência dos fluxos possíveis e da necessidade e organização dos mesmos para a 

efetividade do serviço, precisando também considerar as diversas falhas quanto ao 

próprio serviço como um todo. Com isso, torna-se ainda mais desafiador a atenção ao 

paciente em cuidados paliativos. 

O processo de construção e pactuação de fluxos pode ser estabelecido de diversas 

formas e seu maior enfoque é garantir a continuidade do cuidado e a qualidade da 

assistência prestada. Os fluxos podem ser percorridos em direções variadas, tanto por 

parte da atenção básica, como do hospital, como foi relatado, ou até mesmo dos usuários 

ou dos demais serviços (BRASIL, 2012).  

 No entanto, é necessário que haja conhecimento acerca dessas possibilidades para 

que o fluxo aconteça, bem como as referências e contra referências. Além disso, o sistema 

precisa funcionar, essa é a maior questão, como aponta Carlos Drummond de Andrade, 

neste fragmento abaixo:  

 

Eu acho que o maior problema do SAD é porque, qualquer 

serviço que é inserido nessa rede, não funciona, ela deveria ser 

uma rede, deveria estar interligada. Fluxo? Que fluxo? Tem 

nada arrumadinho assim não. Pra você ter uma ideia, se um 

paciente do SAD precisar entrar novamente no hospital, é a 

maior dificuldade, quando na verdade era para ele ter uma 



130 

 

maior facilidade. Esse fluxo deveria existir. O acesso a 

tratamento, a exames de maior complexidade. Então quando ele 

fosse para a unidade básica, que muitas vezes não é o caso dos 

cuidados paliativo... Tô falando de uma forma mais geral 

mesmo, ele deveria ter uma continuidade no acompanhamento, 

mas não tem. E até mesmo os de cuidados paliativos aqui no 

SAD muitas vezes não tem. [...] porque é tanta gente pra gente 

dá conta que o fluxo se perde. E ai, eu lamento muito porque os 

paciente que são usuários do SUS, que é um sistema 

maravilhoso de saúde e que deveria funcionar de forma 

perfeita, esbarra nisso. (Carlos Drummond de Andrade, 

nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

Portanto, o fluxo da desospitalização, previsto no Programa Melhor em casa, 

aponta para a “Alta Programada”, onde a equipe do hospital deve repassar a ficha de 

encaminhamento para o serviço social do hospital com quatro dias úteis da previsão de 

alta, e neste período o cuidador deve ser treinado, e as providências burocráticas devem 

ser tomadas para que o contato com o SAD seja articulado para visita no hospital antes 

da alta. Recomenda-se que a equipe hospitalar e o SAD discutam e alinhem o plano 

terapêutico. São alguns os desafios, mas acreditamos que a discussão da relação entre os 

serviços é primordial para que a as letras saiam do papel. Dentre elas, temos o papel 

importante do cuidado familiar nesse caminho da ida para casa. 

 

5.2.2.2.2 O cuidador familiar é obrigatório 
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As narrativas dos entrevistados ilustram a importância do lugar do cuidador 

familiar. 

“Após um período que a gente tá cuidando do paciente, a gente 

ensina o cuidador, que é obrigatório ter um cuidador na casa 

pra ele cuidar, dependendo da demanda do paciente. Pra cuidar 

com curativos, fazer mobilização, levar pro banheiro, 

movimentar esse paciente na cama”. (Mário Quintana, 

enfermeiro - fragmento de entrevista)  

 

 “Tem que ter. É obrigatório! A partir do momento que o 

paciente entra no programa, já recebe a visita do assistente social, 

que procura a família, o cuidador, que é pra explicar o 

funcionamento do programa né... porque muitas vezes eles 

entram e não sabem das orientações. Aí ela vai, explica como 

se dá o programa, que o paciente está internado em casa, fala da 

comunicação por telefone, a questão de tá com o telefone por 

perto caso a gente precise se comunicar, o feedback de tá ligando 

pro serviço caso tenha algum problema e a gente não esteja e 

quando a gente vai, que cada profissional vai né.. precisa tá 

orientando em cima dos seus serviços. E também todo ano a 

gente faz o curso de cuidadores do SAD [...] (Fernando Pessoa, 

enfermeira - fragmento de entrevista) 
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“A gente pega o paciente, paciente sai do leito, o médico dá alta 

e a gente faz essa triagem e vê se ele encaixa no programa. Aí 

tem que ter um cuidador do lado, precisa sempre que se tenha 

um cuidador, corre até o risco do paciente perder o 

acompanhamento do SAD por falta de cuidador [...] (Hilda 

Hilst, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

Os fragmentos das narrativas relatam a obrigatoriedade de ter um cuidador para 

que a inserção do SAD possa ser legitimada, sendo este um fator essencial para a 

efetivação do cuidado nos momentos em que os profissionais não estiverem presentes. 

Corroborando com estudos que apontam nessa direção, para Duarte, Fernandes, Freitas 

(2013), o paciente que é acompanhado por uma equipe de Cuidados Paliativos 

Domiciliares deve receber assistência integral às suas necessidades, a qual é realizada na 

maior parte do tempo pelos cuidadores.  

Para a efetividade da AD, é necessário que haja participação ativa do usuário e 

familiares/cuidadores, que necessita de acompanhamento e capacitação para o cuidado ao 

paciente. Assim, os profissionais do SAD devem aproximar-se da família, a fim de 

envolve-lo nesse processo de cuidar.  (Lima, Spagnuolo, Patrício, 2013; Queiroz et al., 

2013; Silva, Stelmake, 2012; Cesar, 2014).   

De  acordo com Stelmake (2012), para que o paciente receba atenção domiciliar é 

preciso que haja a existência de um cuidador “que pode ser um vizinho, um amigo ou 

alguém contratado, sendo o mais comum é que este pertença ao núcleo familiar, quer por 

razões afetivas, quer por dificuldades financeiras em remunerá-lo. ” (Pg. 154).  

O caderno da atenção domiciliar também aponta, que a primeira condição para 

que ocorra a assistência domiciliar (AD) é o consentimento da família com a existência 



133 

 

do cuidador (BRASIL, 2012). Como afirma nos fragmentos, que ter um cuidador é um 

pressuposto obrigatório para a inserção do paciente/usuário na atenção domiciliar. 

 Neste sentido, Para Melo, Rodrigues e Schmidt (2009), o cuidador é um 

importante ator envolvido que favorece o atendimento no ambiente domiciliar, sendo 

responsável por auxiliar o paciente, mantendo a continuidade da assistência. Para tal eles 

precisam ser treinados afim de conseguir desempenhar alguns cuidados. 

Em relação às atividades desempenhadas por esses cuidadores podem-se ter os 

cuidados diretos como higiene, alimentação, administração de medicação e realização de 

curativos, e os cuidados indiretos de obtenção de medicamentos, agendamento e 

acompanhamento de consultas (Duarte, Fernandes, Freitas, 2013), conforme a narrativa 

de Fernando Pessoa.  

 

[...] Eu chego lá, vejo que o paciente tem um potencial grande 

pra lesão por pressão, então eu já chamo o cuidador, já faço 

orientação sobre a mudança de decúbito, explico que tem que 

virar, que tem que usar coxim, que a lesão por pressão se não 

virar, o paciente vai piorar, e tudo mais. Orientações de cuidado 

com a sonda também a nutricionista explica a dieta por sonda 

que tem que ser feita de maneira lenta, o paciente tem que tá 

sentadinho. As orientações dos curativos em relação as trocas, 

eu digo que eu só vou vim depois de dois dia, que ele procure 

não molhar, tudo mais... a questão da medicação também, que 

eles ficam meio perdidos, querem mostrar as receitas e as 

medicações... “ah, eu tô tomando esse e esse remédio, é pra 

continuar tomando esse com esse...?”... Os remédios pra de 
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manhã, de tarde e de noite, então cada um vai dá essa 

orientação. O fisioterapeuta chega e as vezes, explica o 

exercício pra eles continuarem fazendo. (Fernando Pessoa, 

enfermeira - fragmento de entrevista) 

 

 Para Brito (2009), “a maneira como o cuidador cuida do indivíduo doente está 

ligada ao modo como ele entende o ato de cuidar” Pág 107. E por isso o cuidador também 

precisa ressignificar seus sentimentos envolvidos. É importante que haja divisão de 

responsabilidade, aceitação de apoio de terceiros, possibilidades de revezamento para que 

não haja sobrecarga.  

O cuidador também precisa ser cuidado, precisa de apoio e compreensão, pois 

muitas vezes ele não sabe manejar a dor do paciente, seja ela física, psicológica, social, 

espiritual. Ele precisa ser treinado e ouvido. Os colaboradores citaram a existência de um 

momento de capacitação realizado com os cuidadores. Este encontro precisa ser 

potencializador e encorajador, suprindo as ânsias e possibilitando aprendizagem ao 

cuidador. 

 

5.2.3 É preciso discutir a relação para cuidar paliativamente!  

 

Diante de tudo que foi exposto foi possível observar que existe uma grande lacuna 

nas discussões e atuações direcionadas ao SAD, APS, Redes de Atenção à Saúde e 

cuidados paliativos. Uma rede que necessita está conectada mostra-se fragilizada pelo 

próprio sistema. Esta relação, que é permeada por dificuldades e fragilidades em várias 

dimensões, necessita de uma discussão para que o cuidado possa se tornar efetivo em sua 

totalidade. 
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São nossos entrevistados quem dizem melhor: 

           

“Temos. É uma relação tímida. Todas as demandas do paciente 

vêm pra nós. Então quando falta material…quando falta um 

médico, um profissional que lá na unidade tem, um curativo 

especial está faltando? Então a gente recorre a unidade pra ver 

se ela pode fornecer. Existe alguns casos...porque aquele 

paciente apesar de tá com o SAD, ele ainda é da estratégia [...]”. 

(Mário Quintana, enfermeiro - Fragmento de entrevista) 

 

“Essa relação, ela era pra ser mais firme, tanto é que a gente 

discute muito isso nas nossas reuniões, que era pros dois 

atuarem conjuntamente, o que é que acontece que a gente vê 

normalmente...? Quando o SAD entra, quando a equipe de 

saúde da família sabe que o paciente tá no SAD, aí chega pro 

paciente e faz: “pronto, enquanto o SAD tiver atendendo vocês, 

a gente não vem [...]. E na verdade a gente sabe que é uma rede, 

né...uma rede de assistência, né...que tem que ser integrada e a 

gente ver por parte da equipe de saúde da família, né...não são 

todas, mas a boa parte sai pro SAD entrar. É sempre aquela 

coisa, não tem os dois trabalhando em equipe não. Era pra todo 

mundo...era pra gente ter contato com a equipe de saúde da 

família, era pra gente discutir o caso, era pra gente ver uma 

melhor alternativa”. (Fernando Pessoa, enfermeira - fragmento 

de entrevista) 
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“Olhe, eu vou ser bem objetiva. Não tem muito essa relação não. 

Apenas na alta, a gente vai lá, avisar que o paciente está de alta 

do SAD e que os cuidados com o paciente agora passam a ser, a 

voltar, no caso, pra unidade de saúde, o que muitas vezes eles 

não gostam porque não tem material ou porque é menos um pra 

eles. Mas mesmo assim a gente não fica com um paciente q é 

AD1, tem enfermeiras até que ficam porque tem pena da unidade 

básica não conseguir terminar de estabilizar o paciente, mas não 

é pra ser assim. Eu mesmo dou alta. (Florbela Espanca, médica – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Meio trabalhosa, meio atropelada... As vezes eles não querem 

nem receber o paciente... como dizem que não dá pra receber o 

paciente se ele já é daquela área? Aí a comunicação já fica né, 

meio desgastada. (Luiz de Camões, médica – Fragmento de 

entrevista) 

 

Ao serem questionados sobre a relação com os outros serviços da rede: 

 

“Com os outros setores o que tem é um relacionamento de 

choque (risos). Tem coisa que o SAD acha que é para UPA fazer 

e a UPA acha que é o SAD que tem que fazer. Esse 

relacionamento aí.. tem é nada. Só se for de choque mesmo. Até 

mesmo na unidade, quando vai dá alta, no caso do paciente 
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normal, né.. sem ser em CP. Muitas vezes a unidade acha que é 

pra gente continuar... homiiiii... coisa chata isso, sabe. Porque 

cada um sabe dos seus papéis. Deveria saber pelo menos”. 

(Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de entrevista) 

 

“Nãooo.. tem não. Aí é que é pior, apenas aqui com o hospital 

que o diálogo acontece né, até porque o paciente sai daqui. 

Então aqui a gente conversa, a equipe daqui explica tudo, mesmo 

assim muitas vezes a gente tem que ir atrás, mas só aqui mesmo” 

(Cora Coralina, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“Com o hospital é tranquilo porque o SAD é aqui né.. e vem da 

hospitalização, da desospitalização, no caso. Mas também, é só 

com o hospital mesmo... Agora, pra encaminhar, por exemplo 

pra um neurologista, pra um ambulatório a gente faz o 

encaminhamento e manda o paciente, aí o cuidador do paciente 

procura na unidade. Ele que vai.. (Luiz de Camões, médica – 

Fragmento de entrevista) 

 

Nas narrativas dos nossos entrevistados é possível perceber fragilidades apontadas 

na relação do SAD com a APS e com os demais serviços da RAS. Essa relação, que 

deveria, em sua essência, ser frequente e articulada, ainda se dá de forma tímida, fraca, 

desorganizada, e por vezes nem acontece. Sua ocorrência se dá de forma mínima apenas 

para o suprimento do que falta e não como um agente potencializador de cuidados 
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efetivos, de suporte, e de construção projetos terapêuticos capazes de suprir todas as 

demandas de um paciente e familiares em condições de cuidados paliativos.  

Para Silva et al (2010), a articulação do SAD com os demais serviços através de 

fluxos de atendimento direcionados às equipes de Saúde da Família, da instituição 

hospitalar, e das unidades de pronto-atendimento é de fundamental importância. Vê-se 

assim, que a interação entre o SAD e os demais serviços de saúde da rede deve está em 

constante movimento. No entanto, como visto, esse processo representa um importante 

desafio para o SAD juntamente com toda a rede. (BRASIL, 2012). 

 

E como fica a relação entre SAD, APS no contexto dos CP? 

 

“Da mesma forma, talvez ainda pior, porque os nossos pacientes 

em cuidados paliativos, a gente não referencia pra unidade não, 

eles ficam com a gente até...até...até morrer, aí é que a estratégia 

não vai mesmo.” (Fernando Pessoa, enfermeiro - fragmento de 

entrevista) 

 

“É do mesmo jeito, não tem essa relação não, pelo contrário, 

como os que estão em CP a gente não tem previsão para dá alta, 

então ele fica... fica... até... até... até morrer, esse é o lema. Aí é 

que a unidade não aparece mesmo. (Adélia Prado – Fragmento 

de entrevista) 

 

“Oxi... aí é que não tem relação mesmo com a unidade básica. 

Tem assim... de vez enquando um ou outro a gente fica sabendo 
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que recebeu visita do agente de saúde, né, só isso. Ou se a gente 

precisar de algo vai na unidade, mas relação... relação... tem 

não. Até porque nem dá tempo de a gente ir ter relação com eles, 

eles que deveriam vim até nós, já que o paciente é da área deles, 

mas eles acham é bom... uma pena! (Florbela Espanca, médica – 

Fragmento de entrevista) 

 

Esta relação fragilizada que tem se estabelecido entre as equipes da APS e do 

SAD, tem dificultado os cuidados paliativos no âmbito da atenção domiciliar. É 

importante destacar que, ao analisarmos os discursos dos entrevistados, reconhecemos 

que os mesmos partem de vivências que são oriundas de um sistema brasileiro, que, de 

acordo com Rates e Pessalacia (2017), “É evidente a escassez do suporte em cuidados 

paliativos em um país como o Brasil” (Pág. 206). Para as autoras supracitadas, concerne 

à sociedade, aos profissionais de saúde e aos governantes dá importância aos CP, além da 

adoção de políticas que insiram os CP em todos os níveis de atenção, com modelos 

assistenciais eficientes, diretrizes que deem suporte na implementação de serviços e que 

auxiliem à atuação resolutiva de profissionais de saúde, possibilitando que o paciente 

tenha uma trajetória integral e longitudinal dentro do sistema de saúde.  

É necessário destacar que a filosofia dos cuidados paliativos necessita englobar, 

além dos aspectos relacionados ao paciente e familiares como um todo, diversas 

especialidades médicas e profissionais de diferentes áreas. (ANCP, 2012) Sendo assim, 

neste contexto, torna-se imprescindível que haja uma rede articulada, para que o paciente 

tenha acesso ao que é preconizado.  

Essa abordagem interdisciplinar e participativa através de uma rede articulada se 

constitui como um elemento chave para o sucesso da aplicabilidade dos cuidados 
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paliativos, possibilitando que um serviço complemente o outro em um fazer dialógico 

com integralidade e resolutividade. (TRINDADE ET AL, 2017 APUD MATOS, PIRES 

E CAMPOS, 2009). 

No entanto, esta tem sido uma importante barreira para a incorporação dos CP no 

SAD, APS e RAS como um todo, pois necessita de uma organização do sistema para que 

a continuidade de cuidados se dê de forma efetiva e isto perpassa por um sistema de 

referência e contra referência eficaz, que garanta uma comunicação efetiva entre os 

serviços, profissionais e usuários. 

Por definição, a própria RAS se configura como um arranjo organizativo de ações 

e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, buscam garantir a 

integralidade do cuidado por meio apoio técnico, logístico e de gestão, sendo constituída, 

enquanto estrutura operacional, pelos diferentes serviços de saúde e ligações que os 

comuniquem. (BRASIL, 2010). E assim, pensar em RAS e CP é delinear “uma nova rota 

de alcance para as pessoas que necessitam”, com diretrizes específicas para as práticas 

em CP e com fluxos assistências particulares para pacientes crônicos (RATES e 

PESSALACIA, 2017) 
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“A dança da vida” – 1899 – Edvard Munch 
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6. CUIDADOS PALIATIVOS NO SAD: ENTRE AS DIFICULDADES E 

POTENCIALIDADES 

 

É impossível conhecer o homem sem 

lhe estudar a morte, porque, talvez 

mais do que na vida, é na morte que o 

homem se revela. É nas suas atitudes 

e crenças perante a morte que o 

homem exprime o que a vida tem de 

mais fundamental. 

Edgar Morin 

 

 A execução dos cuidados paliativos no SAD é um grande potencial ainda a ser 

desenvolvido e melhor estruturado. Atualmente existem características que tem sido 

grandes desafios, fazendo com que se tenham grandes dificuldades nesta atuação, mas 

também existem potencialidades, que, aperfeiçoadas, favorecem o desenvolvimento das 

equipes do SAD para os cuidados paliativos.  

 Assim, para a efetivação desta prática no SAD, vamos ouvir quem experiencia o 

dia a dia, os aspectos que dificultam e favorecem uma boa atuação em cuidados paliativos 

na assistência domiciliar, trazidos pelos participantes de nosso estudo. 

 

6.1 Das dificuldades 

 

 Nossos colaboradores pontuaram algumas dificuldades para que não consigam, de 

forma efetiva, prestar um melhor cuidado aos pacientes em cuidados paliativos no SAD.  
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 Essas dificuldades dizem respeito ao mal funcionamento da rede, que não colabora 

para que os trâmites sejam melhores administrados; a falta de recursos específicos para 

uma melhor qualidade nos procedimentos ao paciente e medicamentos para dor; a grande 

quantidade de pacientes, ocasionando à falta de tempo para que eles deem a assistência 

necessária e de qualidade aos pacientes; a necessidade de uma equipe especializada em 

CP, e falta de formação acadêmica e/ou capacitações para a equipe de saúde em relação 

ao lidar com a morte e com especificidades em cuidados paliativos.  

 Portanto, elencamos alguns eixos temáticos em torno das dificuldades: “a rede que 

não conversa”; “o tempo para cuidar”; “ninguém está preparado para lidar com a morte”. 

 

6.1.1 A rede que não conversa 

 

 Ter uma rede que não corresponde de forma efetiva às necessidades, não apenas do 

Serviço de Atenção Domiciliar, mas de todo o sistema, foi colocado, de forma unânime, 

como um dos principais entraves para uma boa assistência em cuidados paliativos no 

SAD, perpassando neste eixo, a falta de materiais, de medicamentos, de retaguardas, de 

uma burocracia resolutiva para melhor abarcar as necessidades dos pacientes e familiares, 

e da falta de um itinerário específico, ocasionando muitas vezes, nos profissionais de 

saúde, uma desesperança capaz de trazer cansaço, estresse e desmotivação da equipe. 

 Vejamos as narrativas representados. 

 

“Falta de preparo do sistema de saúde. Essa rede que não 

conversa. Não é do SAD em si, mas é da saúde em geral, a crise 

que se vive hoje na saúde, né. Às vezes você não tem um carro 

pra ir fazer as visitas, as vezes não tem medicação para o 
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paciente, diversas vezes falta material de curativo, né. Isso não 

só para cuidados paliativos, é pra todo atendimento no SAD”. 

(Florbela Espanca, médica – Fragmento de entrevista) 

 

“O que precisa para fortalecer o SAD com relação aos cuidados 

paliativos, é abrir as portas, as retaguardas, tá precisando fazer 

exame tal, ‘fulano, estou encaminhando o paciente tal e tal’, ter 

uma ponte, um elo de referência mais rápido. Esses casos não 

deveriam esperar tanto. É o próprio sistema facilitar. Isso é 

desesperador para o familiar, que fica correndo de mãos atadas 

atrás de assistência e não existe”. (Vinícius de Morais, dentista 

– Fragmento de entrevista)  

 

“Olhe, a maior questão é que no papel é tudo lindo. A portaria 

sobre o SAD é ótima, mas na prática, a rede não funciona como 

no papel. [...] Falta de recursos humanos, falta mais pessoal pra 

trabalhar, falta de material. [...] (Manoel de barros, dentista – 

Fragmento de entrevista) 

 

“A dinâmica do SAD poderia ser melhor se o sistema ajudasse 

e as condições de trabalho fosse melhor. Talvez a equipe fosse 

menos cansada, menos estressada por conseguir dar a 

assistência que deveria dar a todos. Essa rede não funciona, 

minha gente. É incrível!! [...] mas eu sei que também tem o 
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comodismo de alguns. (Carlos Drummond de Andrade, 

nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

Sabe-se que a saúde enfrenta grandes situações no Brasil, contudo, é necessário 

potencializar a capacidade da equipe da atenção básica em atuar frente aos cuidados 

paliativos, pois além de gerenciar o cuidado, tem sua qualificação e perfil diferenciado, 

atuando com ênfase na inter-relação entre equipe, comunidade e família. (SOUZA ET 

AL, 2015).  

Floriani (2011), aponta aspectos desafiantes para o seu funcionamento, como a 

precária formação de recursos humanos, a falta de visão dos gestores a respeito da sua 

importância e a dificuldade de acesso a medicamentos, todas essas problemáticas, são 

apontadas nas narrativas dos nossos colaboradores, sendo pressupostos que abarcam a 

realidade atual e que ainda precisam de esforços para sua legitimação. 

Por mais se se reconheça os avanços obtidos na sociedade com a criação e 

implementação do SUS, e há esse reconhecimento na narrativa de Manoel de Barros 

quando afirmam que o SUS não funciona como no papel, que o que é preconizado na 

portaria é muito bom, mas na prática não funciona, também há o reconhecimento e o 

sofrimento em relação às dificuldades e fragilidades por eles vivenciados, o que culmina 

no dia a dia no funcionamento do serviço e na atenção aos paciente, no âmbito geral, 

porém, em relação aos cuidados paliativos, não existe a possibilidade de espera, como 

pontua Vinícius de Morais, o tempo não funciona da mesma maneira. Segundo ele, a 

burocracia dificulta as portas de retaguarda, ocasionando em um tempo de espera muito 

grande, onde, muitas vezes, o paciente em cuidados paliativos precisaria de uma urgência 

maior, como uma possibilidade de ofertar uma qualidade de vida, no entanto, a portaria 

que regimenta o SAD, afirma que o usuário em AD acometido de intercorrências agudas 
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será garantido atendimento, transporte e retaguarda para as unidades assistenciais de 

funcionamento 24 (vinte e quatro) horas/dia, previamente definidas como referência para 

o usuário. (BRASIL, 2016). 

Esses pacientes necessitam de uma resposta mais efetiva, e de acordo com Melo 

e Caponero (2009), serviços especializados e equipamentos que monitoram o paciente em 

seu próprio lar, são fundamentais, e, quando necessário, encaminhado ou referenciado 

para outros serviços afim de suporte para que continue os cuidados em casa.  

Ainda, os nossos colaboradores apontam para a falta de um itinerário terapêutico 

específico para os cuidados paliativos, corroborando para a falta de articulação na rede.  

 

“Então, na verdade não tem nada específico. É como qualquer 

outro paciente que recebe alta hospitalar e precisa ser 

acompanhado em casa. Ai a gente vai, mas na ficha dele, né... no 

prontuário diz o diagnóstico, então a gente sabe que não tem cura 

e tal. Então assim, todo paciente que é admitido no SAD, há a 

visita dos profissionais pra ver a necessidade de sua demanda, 

Pelo menos na parte da enfermagem, quando o paciente tem 

lesão a gente se preocupa mais”. (Adélia Prado, enfermeira – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Mulher... normal... É como as outras demandas. A equipe do 

hospital só avisa que é CP. Mas não tem nada diferente não. O 

acompanhamento é também da mesma forma, de acordo com as 

necessidades”. (Cora Coralina, enfermeira – Fragmento de 

entrevista) 
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Olha... eu sinto informar, e nem sei se deveria ter um itinerário 

diferenciado por ser paciente em CP. Mas acontece do mesmo 

jeito de um paciente que não é CP. Através do hospital, vai pra 

casa, a gente faz a admissão a partir dos critérios de 

elegibilidade e os cuidados, né.. o acompanhamento é da mesma 

forma também. A equipe vai nas casas a partir das necessidades. 

(Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de entrevista) 

 

“A gente ainda tá muito assimmm... tá engatinhando né... tá 

começando. Porque pelo que eu li no manual de CP né, tem que 

ter um protocolo, um itinerário diferenciado, tem que seguir 

uma ficha né, tem várias fichas nos CP. Tem a ficha do 

atendimento diário, tem a condição emocional do paciente, como 

o paciente aceita aquilo, tem até a questão religiosa do paciente, 

tudo num ‘arquivozinho’ e a gente não tem isso ainda. Agente tá 

começando assim... recebendo os pacientes, tentando se 

comunicar nas reuniões pra saber o que é que pode amparar o 

paciente, mas não tem diferença dos CP e dos pacientes com 

outras condições de saúde, não tem nada de diferente. (Luiz de 

Camões, médica – Fragmento de entrevista) 

 

Os fragmentos acima apontam para a inexistência de um itinerário para os 

pacientes em cuidados paliativos na perspectiva do SAD. Da mesma forma que as outras 

demandas, o processo de cuidado ao paciente em cuidados paliativos acontece 
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igualmente, na verdade, podemos perceber nas falas de Adélia Prado e Cora Coralina, 

que é ainda mais fragilizado, uma vez que as visitas são mais espaçadas por entender que 

os pacientes que tem curativos necessitam de mais urgência, ficando o CP sem uma 

retaguarda mais participativa, uma vez que a maioria não possui necessidades de curativo, 

de um cuidado mais técnico, como afirma Adélia Prado. Expressam a desorganização no 

processo de trabalho em rede e denunciam o modelo predominante da doença e da técnica. 

Assim, as dimensões subjetivas e sociais, culturais e da vida humana, prerrogativas de 

um cuidado humanizado, são deixadas em segundo plano.  

Percebe-se aí uma urgência na necessidade de modificação no processo 

organizativo do Serviço, pois pacientes em cuidados paliativos requerem muito mais que 

um fazer técnico. As equipes precisam atuar na perspectiva do alívio do sofrimento e 

controle dos sintomas, e o fazer técnico por si só não abrange completamente esta 

dimensão da vida e morte. 

Para Mendes (2012), torna-se necessário ampliar os pontos das Redes de Atenção 

à Saúde capazes de dar respostas às necessidades legítimas dos cuidados paliativos, por 

entender inclusive que as demandas têm aumentado e precisam de respostas efetivas.  

Para Melo e Caponero (2009), os obstáculos que o Brasil enfrenta para uma boa 

assistência em cuidados paliativos, diz respeito, primeiramente, a ausência de uma 

política nacional de alívio de dor, também à falta de uma educação aos profissionais de 

saúde, a ausência de uma política governamental adequada, limitação no fornecimento de 

medicamentos para alívio da dor e ainda falta de recursos financeiros para pesquisa e 

desenvolvimento em cuidados paliativos. Por estes motivos, o Serviço de Atenção 

Domiciliar, por consequência, é um reflexo de toda essa carência, refletida nos pacientes 

e familiares.  
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6.1.2 Tempo para cuidar 

 

 O tempo, ou melhor, a falta de tempo para cuidar, como já mencionada no capítulo 

4 , foi novamente reiterada de forma unânime enquanto uma dificuldade, como um 

desafio para lidar com os pacientes em cuidados paliativos, pois no SAD há uma grande 

quantidade de pacientes, e muitos deles possuem lesões que necessitam de cuidados 

semanais pela equipe, sendo assim, são tido como prioridades e o atendimento ao paciente 

em cuidados paliativos, ficam sendo muito mais espaçados, gerando assim um impacto 

na qualidade dos atendimentos, uma vez que ocorrem de forma tão acelerada como 

apontado nas narrativas, porém, entendendo que esta configuração se dá devido aos 

entreves provocados pela própria configuração do serviço. 

  

“A grande quantidade de paciente, e consequentemente, a falta 

de tempo para dá conta de todos. Cada EMAD tem que ter 50 

pacientes, se eu não me engano. Como é que eu vou acompanhar 

50 pacientes decentemente? O que tem é aquela coisa tapa 

buraco, apagando fogo. Quando se tem muito paciente, em vez 

de eu ir uma vez por semana, eu vou uma vez por mês. 

Principalmente esses pacientes que não tem lesão, então eu vou 

dá assistência aos que tem mais feridas porque não dá pra 

esperar e acaba que você passa mais tempo sem ver os pacientes 

em CP [...]. (Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

Adélia prato continua, 
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“Pelo menos na parte da enfermagem, quando o paciente tem 

lesão a gente se preocupa mais, a gente faz mais frequência 

nessas visitas, para acompanhar essa lesão, o paciente que não 

tem lesão, justamente por não ter lesão, a gente acaba 

espaçando mais essa visita. E eu acredito que esse paciente de 

CP vai entrar ai. Porque muitas vezes eles não têm lesão e a 

gente acaba espaçando muito a visita para dá conta dos 

pacientes que tem lesão e a gente não dá a assistência que 

deveria... (Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“Muitos pacientes e não temos tempo pra dá conta. Você sai no 

carro com quatro profissionais, e muitas vezes você quer até 

construir alguma coisa com aquele paciente, ficar mais tempo 

naquela casa, mas você tem que ir a mais cinco casas em uma 

manhã e os outros profissionais também... Como é que você vai 

flexibilizar? Não tem só a sua demanda e nem a demanda dos 

CP. Então a questão do tempo ou então da pouca quantidade de 

profissionais é a nossa maior dificuldade, com certeza, para 

fazer CP. (Cecília Meireles, fonoaudióloga – Fragmento de 

entrevista)  

 

“Eu acho que trabalhar no SAD já é difícil, independente de 

CP. Você tem 10 minutos para ficar dentro de uma casa. E a 

EMAP né.. pode atender até 120 pacientes em um mês. Como? 

Então a quantidade de pacientes que a gente atende é uma 
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dificuldade, até porque pra o paciente em CP a gente precisa 

não ter pressa e isso é difícil aqui, não temos tempo não”. 

(Clarice Lispector, fisioterapeuta - Fragmento de entrevista) 

 

 A discussão sobre qualidade no atendimento nos serviços de saúde é uma 

preocupação longínqua que até os dias atuais tem a sua importância. De acordo com Silva 

e Hecksher (2016), o serviço público tem investido na melhoria dos serviços, buscando 

entender e atender às expectativas da população, e dentre essas melhorias está o 

atendimento domiciliar, como uma importante mudança para se pensar o aspecto da 

morte, deixando o hospital de ser o protagonista, passando então a servir a comunidade 

no seu território, no entanto, é o Serviço de Atenção Domiciliar que funciona como essa 

extensão do hospital à casa das pessoas. A atenção domiciliar formaliza o compromisso 

com a qualidade no serviço público, satisfazendo o usuário e diminuindo custos. 

(BONATO, 2011) 

 No entanto, o relato das narrativas aponta para uma falta de qualidade nos 

atendimentos em cuidados paliativos devido à alta demanda de pacientes, a insuficiência 

de profissionais e, por consequência, a falta de tempo para exercerem o cuidado 

necessário. Os profissionais de saúde têm ciência de que a assistência prestada ao paciente 

em cuidados paliativos podem ser melhor realizados, no entanto, estão impedidos pelo 

próprio sistema. 

 Adélia Prado e Clarice Lispector pontuam sobre a quantidade de pacientes para as 

equipes e de acordo com a Portaria nº 825 de abril de 2016, cada EMAD deve realizar 

atendimento, no mínimo, 1 vez por semana a cada usuário, e estima-se, em média, o 

atendimento de 60 usuários para cada EMAD Tipo 1 e 30 usuários para cada EMAD Tipo 

2, mensalmente. (BRASIL, 2016). Neste sentido, afirmam a impossibilidade de 
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conseguirem abranger esta demanda, até porque existe outra atuações e variações do dia 

a dia, conforme a narrativa abaixo: 

 

[...] E a gente não faz só visitas, tem as reuniões de equipe, tem 

as visitas nos andares com a equipe do hospital ou pra fazer 

busca ativa, fora o trânsito pra chegar na casa de cada 

paciente. E ainda tem a questão de que você não vai só, eu vou 

com a equipe. Então a gente vai pra casa que não 

necessariamente eu tenha algo pra fazer, mas a outra pessoa da 

equipe tem. Você viu, em uma manhã toda, mal a gente faz 

duas visitas, e olhe que a gente saiu cedo. Tem como não [...] 

(Florbela Espanca, médica – Fragmento de entrevista) 

 

 Sendo assim, inevitavelmente, a equipe não consegue seguir o que está 

preconizado, acarretando na baixa qualidade de assistência em cuidados paliativos. 

 De acordo com Martins e Waclawovsky (2015), a busca pela qualidade do 

atendimento está entre os principais problemas encontrados pelos gestores públicos. Esta 

realidade requer um olhar cuidadoso para que possam enfrentar os problemas e os 

desafios que se apresentam de uma forma mais amena, pois é necessário tempo de 

qualidade para que seja possível uma escuta acolhedora, capaz de cuidar das dores físicas 

e emocionas, ao contrário, o processo de humanização fica fragilizado frente ao cuidado, 

como exemplifica a fala da Adélia: 

 

[...]A gente não tem esse tempo de chegar e conversar... A gente 

já chega perguntando: tá com dor? Não está com dor? Tá 
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comento? É uma visita mais técnica e isso me preocupa. (Adélia 

Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

Corroboramos com Kovács (1994) quando aponta que para o paciente em 

cuidados paliativos, as metas e vontades devem ser trabalhadas, fazendo um balanço de 

prioridades, uma revisão da vida e criando novos significados para a vida e a morte. Essas 

expressões de cuidado não se traduzem em uma visita espaçada, rápida e técnica e não 

diz respeito apenas a um profissional específico, a equipe precisa estar afinada, para 

juntos cuidar das dores. Mas também, esse fazer potente, necessita estar arraigado com 

implicação e desejo por parte do profissional de saúde e por um sistema que viabilize tal 

demanda, senão, o descuidado e a lógica fragmentada continuam a operar. 

 

6.1.2.1 Necessidade de equipe específica para cuidados paliativos  

 

 Diante da grande quantidade de paciente para uma quantidade de profissionais que 

não consegue abarcar os cuidados com a qualidade necessária, os profissionais de saúde 

expressaram a necessidade de existir uma equipe que fosse específica para atuar com os 

pacientes em cuidados paliativos. Ao mesmo tempo que ter uma equipe multidisciplinar 

é algo que favorece os cuidados paliativos no SAD, os entrevistados apontam uma 

fragilidade na integração da equipe, no que diz respeito aos cuidados paliativos em si, 

para eles, a existência de uma equipe específica, que tenha foco no pacientes em cuidados 

paliativos, contribuiria para a melhoria no acompanhamento desta demanda, uma vez, 

como visto, que a falta de tempo é algo que interfere na qualidade dos atendimentos. 

 Porém, a minoria externou interesse em compor essa equipe, caso houvesse a 

possibilidade de sua existência, mostrando assim, o sofrimento e a não identificação que 
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podem leva-los ao desinteresse por esta atuação. Este dado é, por certo, preocupante, pois 

a mesma medida em que falam da necessidade de uma equipe específica, falam também 

que não fariam parte desta equipe.  

 Vejamos as narrativas representadas:  

  

“A equipe aqui é muito boa. Temos um bom relacionamento e 

isso já ajuda muito, mas a questão é a equipe não falar uma 

língua só e não saber o que é de fato os CP. Eu mesma não tenho 

esse entendimento. Então eu acho que o melhor seria se tivesse 

uma equipe específica pra CP, até porque a demanda é muito 

grande e a gente não atende a demanda. Tendo uma equipe fixa 

e especifica amenizaria até o sofrimento deles. O paciente de CP 

neoplásico, ele depende exclusivamente de um médico da LIGA 

para fazer a medicação, para fazer os ajustes. O médico do SAD 

não faz isso, é um clínico geral. Tipo, tá com dor, dá uma morfina. 

Tá com febre, dá uma dipirona. Solicita os exames, aí manda pra 

LIGA. Então eu acho que seria muito interessante para eles uma 

equipe específica de CP. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Eu acho que pode ser integralizar melhor a equipe. Dentro do 

SAD deveria ter um grupo especifico para CP. É muito comum, 

você pegar um grupo multidisciplinar ou interdisciplinar e bota 

pra fazer CP também. O que deve é pegar um grupo com aptidão 
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para isso. Ter um subgrupo dentro do grupo, que seja para CP. 

(Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de entrevista) 

 

Vinícius de Morais Continua... 

 

 

Eu acho que não deveria misturar a gama de pacientes. Quando 

se mistura, acaba que os pacientes de CP ficam em segundo 

plano, porque não se tem tempo de da a assistência necessária. 

Aí por achar que não tem muita coisa pra fazer, prioriza os 

outros casos. Por isso a importância de se ter uma equipe 

específica pra CP. (Vinícius de Morais, dentista – Fragmento de 

entrevista) 

 

“Acho que precisa também de uma equipe mais comprometida 

que gostasse de trabalhar com CP, não que não sejam, todos 

aqui tem muito comprometimento, mas ainda não com os CP. 

Alguns até se esforçam, mas não tem tempo pra se aperfeiçoar. 

Acho que deveria existir uma equipe só para os CP. Pra ter esse 

tempo. Porque esse profissional não iria se preocupar com 

ferida, seria mais com as necessidades de vida mesmo, os 

cuidados com essa passagem, seria o ideal. (Adélia Prado, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

Dentre os princípios da atuação das equipes de cuidados paliativos, destaca-se a 

necessidade das várias especialidades, mas não apenas da existência dela, e sim a 
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integração dela com compartilhamento de saberes e responsabilidades, além disso, a 

comunicação precisa ser forte entre os profissionais de saúde e entre os profissionais com 

os pacientes e familiares, e também, o respeito a verdade e honestidade em todas as 

questões (TRINDADE ET AL, 2018).   

Esses princípios só conseguem serem postos em prática quando existe uma equipe 

que compreende essas necessidades e se disponibilizam para pô-las em prática, através 

do desejo e formação. O entendimento exposto pelos colaboradores, de que há a 

necessidade de uma equipe específica, tanto para abranger a demanda, como, e 

principalmente, para melhor assistir aos pacientes, é legítima, porém, diante desta 

necessidade exposta, foi perguntado se houvesse a possibilidade de existir, dentro do 

SAD, uma equipe específica só para cuidados paliativos, onde este profissional gostaria 

de ficar, ficaria na equipe de cuidados paliativos? 

Vejamos as narrativas: 

 

“Eu sou meio multiuso. Aonde me encaixar eu vou. Mas eu 

gosto de CP. Dependendo de como seria a estrutura da equipe, 

se mantivesse o formato da gente, eu acho que eu iria para o 

CP. Hoje eu me sentiria mais útil”. (Clarice Lispector, 

fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

“Eu tenho um defeito: Eu somatizo muito as coisas, sabe? Se eu 

ficasse todo dia ouvindo problema, eu acho que eu não ia ficar 

legal, eu acho que eu ia dá uma pirada. Eu não ficaria, não. [...] 

Eu sou frouxo, eu sou medroso para essas coisas. [...] Isso ia 

mexer muito comigo e eu não ia dá conta de atuar 
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profissionalmente, não. (Vinícius de Morais, dentista – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Podia ser, acho que sim. [...] É porque eu gosto muito de lesões, 

eu fiz pós nisso. [...] Eu acho que se eu saísse para CP iria ser 

bacana, mas... Não sei, eu acho que iria sentir falta das lesões. 

[...] eu acho que eu preferiria ficar mais nos curativos. [...]É 

porque eu gosto mais da assistência, os CP não deixariam de ser 

assistência, mas é como se eu saísse mais da prática. (Adélia 

Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“Não é minha vocação. Eu não me aprofundaria não nessa 

área mais especializada do paliativo. Ficaria em uma área mais 

geral”. (Manoel de Barros, dentista – Fragmento de entrevista) 

 

 Essas narrativas nos mostram que a fragilidade não se dá apenas nos serviços e 

políticas de saúde inexistentes, mas também no desejo dos profissionais de saúde de 

vivenciarem, na vida profissional, os cuidados paliativos, seja pela falta de identificação 

pela área, como aponta Manoel de Barros, ou pela fragilidade emocional, para lidar com 

os sofrimento advindo da cronicidade e possibilidade de morte como Vinícius de Morais. 

 

“Foi muito incômodo para mim ouvir que eles não escolheriam 

ficar na equipe de cuidados paliativos após expressarem o quanto 

seria necessária uma equipe especifica para tal atuação. Apesar 
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de compreender os motivos, inicialmente fiquei bem surpresa”. 

(Fragmento do diário de campo da pesquisadora) 

 

 No entanto, também cabe ressaltar que há experiências exitosas acontecendo no 

serviço público de saúde acerca dos cuidados paliativos na atenção primária, como é o 

caso do Projeto Estar ao Seu Lado, desenvolvido no Rio Grande do Sul. De acordo com 

Corrêa et al (2017), este projeto é composto por agentes de saúde, técnicos de 

enfermagem, enfermeiro e médico que atuam na Estratégia de Saúde da Família, 

oferecendo cuidados paliativos à comunidade, sendo uma das primeiras experiências em 

todo o país com foco na comunidade. O cuidado se dá através de consultas ambulatoriais 

e visitas domiciliares de forma precoce pelo maior tempo possível, tendo à comunidade 

como uma ferramenta de cuidado.  

 Os referidos aurores afirmam que esta é uma atividade que exige atenção, 

disciplina e muito tempo. Esse tempo é dividido entre as outras atividades dentro de uma 

unidade básica de saúde e assim, o cuidado paliativo é parte de uma agenda semanal 

dentro de uma rotina cheia de atividades, sendo possível perceber que nesta situação a 

rede conversa de forma efetiva, com organização, tempo de qualidade e equipe específica. 

 

6.1.3 “Ninguém está preparado” para a morte: Por onde anda a formação? 

 

 Não se sentir preparado está em evidência nas narrativas. Seja pelo aspecto 

emocional de lidar com a morte, ou pela falta de formação que os habilite em termos de 

conhecimento e dessa habilidade de cuidar do processo de morte e morrer.  

 Ao serem questionados sobre sentir-se preparados para esta atuação, respondem: 
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“Nunca. Eu acho que ninguém nunca está preparado. Mas 

como eu falei eu sou uma pessoa realista, então isso ajuda”. 

(Clarice Lispector, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

“Não. Até poderia ser na questão de que eu sou uma pessoa 

tranquila, mas mesmo assim acho que não, não é pra tanto. Dói 

demais, qualquer pessoa sente.”. (Hilda Hilst, fisioterapeuta – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Ninguém tá capacitado... preparado para isso não. Eu acho 

que precisa de uma capacitação muito maior do que só técnica. 

No caso da nutrição, se chega ao caso do paciente nem conseguir 

mais comer pela boca. Nem é pra se cogitar mais a colocação de 

sonda, se o paciente não quiser e a família não quiser. Isso já 

aconteceu e eu resisti muito. ‘Como assim, o paciente vai morrer 

de fome?’. Você tem que ir deixando acontecer. (Carlos 

Drummond de Andrade, nutricionista – Fragmento de entrevista) 

 

 No momento final da vida é importante que o profissional tenha consciência de que 

os sintomas, o desconforto, a dor, a aflição, a angústia, os sentimentos de falta de 

capacidade, são características que fazem parte do processo, no entanto, de acordo com 

Kovács (1992), o trabalho com pacientes fora de possibilidades terapêuticas acarreta ao 

profissional se defrontar com o medo em relação à morte e ao morrer, assim como lidar 

com o sofrimento e a perda.  
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 Nas narrativas citadas, podemos observar que este é um aspecto que dificulta a 

atuação em cuidados paliativos, pois estas temáticas estarão sempre em torno.  

 De acordo com Pilatti et al (2017), este é um desafio no atendimento aos pacientes 

em CP no domicílio, que diz respeito ao preparo profissional para lidar com a morte e 

abordar o luto com a família.  

 Zaidhaft (1990) apud Schliemann (2009), apresenta que o medo da morte se dá na 

expectativa de se proteger, sendo as técnicas clínicas as armas para mantê-la afastada ou 

evitada. De acordo com Nogueira da Silva (2006), as dificuldades para enfrentar a dor de 

não salvar são etapas vivenciadas pelos profissionais de saúde, e se não forem bem 

acolhidas, enfrentam o distanciamento do outro e de si mesmo.  

 Hilda Hilst reitera como dói está de frente para esta atuação: “dói demais”. Carlos 

Drummond de Andrade, nutricionista, expressa sua dor afirmando que já resistiu ao fato 

de o paciente não conseguir comer mais pela boca e fazer uso de sonda, se questionando 

se o paciente iria “morrer de fome”. Sobre isso, de acordo com Pinto e Campos (2016), 

há uma importância emergente da assistência alimentar e nutricional uma vez que 

contribui para que o nutricionista seja um membro essencial nas equipes de cuidados 

paliativos, considerando que quanto mais cedo na trajetória da doença, melhor, mas 

também no contexto da doença avançada, para a melhoria da experiência alimentar e 

qualidade de vida, através da implementação de rotinas intervenção nutricional, de acordo 

com as possibilidades do paciente.  

 Por isso, a preparação formativa deve se fazer presente em todos os contextos e a 

busca por formação e conhecimentos específicos também foram colocados enquanto uma 

dificuldade que os profissionais enfrentam. Eles vivenciam diariamente a demanda dos 

cuidados paliativos, mas não sabem efetivamente como proceder, tanto pelas faltas já 
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citadas, como pela falta de uma educação continuada que dê conta de um maior 

aprofundamento e estudo.  

 Eles reconhecem que esta necessidade precisa partir tanto de um interesse 

individual, quanto da oferta dessas discussões pelo serviço como um todo. Alguns já 

vivenciaram algumas palestras e oficinas, mas que os deixaram com mais dúvidas, até 

mesmo pela falta de recursos no SAD. Apontam também a necessidade de momentos de 

sensibilização acerca da finitude como uma forma de preparação e cuidado emocional 

para o lidar com a morte, frente as dificuldades expressas por alguns desses profissionais, 

senão pela maioria. 

 Vejamos as narrativas abaixo representadas: 

 

“Nem tenho preparação acadêmica também não. Eu acho que 

preciso dessa parte de se aprofundar mais. É preciso mais 

cursos que que cheguem perto da gente, pra melhorar a questão 

da informação, do conhecimento. A gente precisa muito disso 

aqui”. (Hilda Hilst, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

“A parte de conhecimentos também. A gente tem que começar 

a entrar nessa parte de cursos né... de congressos. Se a gente 

tiver o conhecimento pode ser até que o material possa chegar 

pra gente, apesar de que é rudimentar porque a gente sabe que o 

estado tem dificuldade mesmo de oferecer material, mas,, é mais 

isso, a estrutura e a parte do conhecimento né, de formação. 

(Luiz de Camões, médica – Fragmento de entrevista) 
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“Eu acho que pra melhora o  CP aqui no SAD é preciso buscar 

o conhecimento, tanto cada profissional buscar na sua área, 

como alguém vim palestrar aqui sobre passagem, sobre a 

morte... Trabalhar mais a visão de morte. Eu acho que 

embasaria mais a equipe para o lidar com isso, porque tem gente 

que não tem estrutura pra trabalhar com a morte, então eu acho 

que isso seria total proveito. (Adélia Prado, enfermeira – 

Fragmento de entrevista) 

“Eu acho que de uma equipe mais treinada, eu acho, nas 

questões dos cuidados paliativos, ter uma capacitação, não sei, 

uma atualização mais voltada pro cuidado paliativo, porque a 

gente não tem muito, né.. pra gente voltar mais a visão pra essa 

questão da terminalidade, eu acho que falta isso, porque é um 

cuidado tão específico, tão diferenciado, então acho que falta 

isso”. (Fernando Pessoa, enfermeiro – Fragmento de entrevista) 

A necessidade de conhecimentos, capacitação e educação continuada frente a 

atuação com a morte está entre as necessidades apontadas pelos nossos participantes e 

está entre os pilares necessários para a atuação e aperfeiçoamento em cuidados paliativos, 

pois cuidar de paciente em processo de morte já é, por si só, problemático para muitos 

profissionais.  

 Para Pilatti et al (2017), esse é um tema que precisa ser trabalhado em espaços de 

discussão e suporte para as próprias equipes, sendo de fundamental importância haver 

capacitação dos profissionais envolvidos em cuidados paliativos como uma forma de 

experienciar juntos a dor, o sofrimento, as disputas e tensões entre usuário e familiares. 
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“Durante as entrevistas pude perceber claramente o quanto que 

a equipe necessita de uma preparação, tanto emocional, para 

expressar suas dores, como acadêmicas, para ampliar seus 

conhecimentos acerca dos cuidados paliativos. Estas são 

necessidades básicas que permeiam a atividade profissional 

nesta temática e de fato, esta é uma carência que necessita o 

quanto antes, ser suprida”.  (Fragmento do diário de campo da 

pesquisadora) 

 

Sendo assim, enfatizar a necessidade de preparação para lidar com a iminência de 

morte, potencializa a necessidade da qualidade na assistência ao paciente. (BLOCK, 

1998). É natural que os profissionais se sintam inseguros frente ao manejo farmacológico 

dos sintomas físicos, perpassando pelo manejo psicossocial e até mesmo espiritual e neste 

sentido, o estudo e aperfeiçoamento se fazem necessários afim melhor capacitá-los para 

exercer um cuidado mais pautado cientificamente. Ressaltando que no contexto da 

Atenção Primária à Saúde é preciso se atualizar sobre as demandas da comunidade 

(LASMARÍAS ET AL, 2013) 

 De acordo com os autores supracitados, a capacitação dos profissionais de saúde 

que atuam ou se relacionam com a Atenção Primária à Saúde é o pilar fundamental para 

implementação ou melhora dos cuidados paliativos nos serviços de saúde. 

 Para Costa, Souza e Silva (2018), a educação continuada se configura como uma 

estratégia para capacitar profissionais já inseridos na rede, tomando como base seus 

conhecimentos prévios e as experiências profissionais e pessoais. Para eles, a integração 

da educação continuada aos serviços de saúde tende a superar as dificuldades 

identificadas pelos próprios trabalhadores, aumentando a resolutividade frente às 
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demandas, sendo este um ponto decisivo e importante para a qualidade da assistência por 

meio da atualização técnico-científico em consonância com a reflexão das práticas 

vivenciadas pelos profissionais de saúde.  

 Nogueira da Silva (2014) adverte que a dificuldade de inclusão do preparo para 

lidar com a morte na formação acadêmica do ensino médico e de outras profissões da 

saúde, implica em questões epistemológicas que estão na base da própria racionalidade 

da biomedicina (Silva, 2006) que, segundo Canguilhem (1977) é a dificuldade de 

apreender a lidar com a dor, o sofrimento e a morte. 

 

6.2 São possíveis cuidados paliativos e cuidados humanizados no SAD? 

Diante do questionamento que fizemos, foi perguntado aos profissionais de saúde 

entrevistados se a equipe na qual ele está inserido realiza atendimentos em cuidados 

paliativos que ele possa chamar de atendimento humanizado. Para uns, sim, a equipe atua 

de forma humanizada, mas para a maioria, não, precisam melhorar muito, a humanização 

não é alcançada pelo serviço devido a enorme demanda, impossibilitando um atendimento 

de qualidade. 

Vejamos as narrativas: 

 

“Eu acho que não. Gostaria!! Acho que todos os profissionais 

têm capacidade para isso, tem um coração enorme para isso, 

mas com a estrutura do SAD, é impossível. Eu acho que já foi 

mais, quando a gente tinha um número bem menor de pacientes, 

tinha tempo, tinha qualidade. A gente atendia 15 pacientes, hoje 

em dia é totalmente ineficaz. São 60 pacientes para cada 

médico, por semana. Além das reuniões de equipe, reunião 
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disso... daquilo... avaliações externas. O trânsito de uma casa 

pra outra, então...a assistência ao paciente acaba sendo uma 

coisa mais mecânica, eu não posso dizer que é humano.. é uma 

avaliação rápida mesmo. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Olha, a gente tenta. Ou melhor, alguns tentam, eu pelo menos 

tento. Por mais que eu ache que a gente possa sempre fazer mais, 

pelo menos atender melhor o paciente, se preocupar mais com 

as necessidades dele, eu tenho minha consciência limpa de que 

dou o meu máximo. E o que não consigo fazer é pela falta de 

tempo por causa da demanda gigante que temos aqui. Mas pra 

ser humanizado mesmo precisaria desse tempo mesmo né, mas 

principalmente, precisa ainda mais de vontade, não só dos 

pacientes em CP, mas de forma geral”. (Adélia Prado, enfermeira 

– Fragmento de entrevista) 

 

“Nem sempre, muitas vezes eu vejo a questão da falta dessa 

escuta até pela quantidade de pacientes que temos. Aí de 

humanizado não tem nada, as vezes a correria é tão grande que 

nem param para escutar, é só “pegue isso, pegue aquilo”. Muitas 

vezes eu nem lembro do paciente porque eu só vejo ele uma vez 

por mês, é muita coisa. E eu já não tenho a memória muito boa” 

(Carlos Drummond de Andrade – Fragmento de entrevista) 
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“É.. nós temos muito essa parte de humanização porque, por 

incrível que pareça, a equipe trabalha muito com o coração. 

Muitas vezes a gente não tem material, mas a equipe vai atrás 

pra conseguir [...]”. (Luiz de Camões, médica – Fragmento de 

entrevista) 

 

Diante das falas, é possível perceber que a prestação de um cuidado humanizado no 

Serviço de Atenção Domiciliar torna-se fragilizado pela configuração atual, com grande 

quantidade de pacientes, e, consequentemente, tempo reduzido para suprir todas as 

demandas. Ocasionando assim, atendimentos rápidos e mecânicos. 

De acordo com Nunes e Alencar (2016), embora a humanização seja premissa 

básica da atenção domiciliar, na prática, a prioridade continua centrada no modelo 

assistencial medicamentoso e tecnológico. Ainda, as vulnerabilidades e precarização do 

serviço são fatores que fazem com que a assistência à saúde se distancie ainda mais do 

cuidado humanizado preconizado pelo próprio serviço de saúde, sendo a escuta, ou a falta 

dela, o ápice da desumanização. E isso se dá pelo aumento significativo e cada vez maior 

de uma população dependente de atendimento, sendo a disponibilidade dos profissionais 

cada vez menor, devido a impossibilidade se suprir todas as demandas.  

No entanto, mesmo diante dessas narrativas frustradas com o aspecto da 

humanização, devido às próprias variáveis do sistema como um todo, o Serviço de 

Atenção Domiciliar se configura, em sua essência, como um espaço potente para a 

humanização, devido às características já mencionadas no decorrer deste estudo, relativas 

a possibilidade de vínculo.  

Neste sentido, Poles, Balisa e Bousso (2017) referem que os profissionais de saúde 

no contexto da Atenção Primária tendem a estabelecer uma relação mais estreita de 
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cuidado, e consequentemente, conhece melhor o paciente. Para as autoras, o profissional 

de saúde que atua em domicílio costuma ter acesso à vida íntima, aos hábitos, aos 

costumes e às questões relativas à saúde e doença, servindo assim como apoio, segurança 

e acolhimento para o tratamento. Essas são características que condizem com a assistência 

humanizada e assim este é um fazer promissor para tal. 

 

6.3 Das potencialidades 

 

 Foi pontuado pelos entrevistadores, que o fato do paciente poder está na sua casa, 

com sua família já aponta para uma grande possibilidade de atuação frente a 

terminalidade, uma vez que o espaço do lar, para muitos, tem o significado de proteção e 

segurança. Também apontaram para o aspecto da espiritualidade como um importante 

recurso de enfrentamento tanto dos pacientes e familiares, quanto dos próprios 

profissionais de saúde, para dá conta do sofrimento que permeia esta vivência e atuação, 

e ainda, colocaram a existência do psicólogo como um importante e essencial facilitador 

de cuidado, reiterando à grande demanda que há para este profissional diante do paciente, 

familiares e equipe de saúde. 

 

6.3.1 O aconchego do lar e da família 

 

 O aconchego do lar e dá família está entre a principal potencialidade para o 

favorecimento dos cuidados paliativos pela equipe do SAD, uma vez que o domicílio se 

configura como um importante espaço de cuidado frente à desospitalização e frente à 

humanização.  
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 Vejamos as narrativas abaixo que representam a visão dos profissionais do SAD 

acerca da importância do domicílio para o desenvolvimento dos cuidados paliativo: 

 

“O fato de estar em domicilio e o profissional ir na sua 

residência. E ter a família sempre por perto também. Sair 

daquele ambiente hospitalar e ir para o seu conforto da sua 

casa”. (Carlos Drummond de Andrade, nutricionista – Fragmento 

de entrevista)  

 

“Eu acho que esse elo que fazemos com o paciente, dentro da 

casa dele. Quando a gente passa a ir no domicilio, eles se sentem 

tão satisfeitos, tão felizes de ter uma equipe cuidando dele em 

casa, que isso favorece as relações e eu acho que tem um 

impacto maior porque ele está na casa dele. Isso dá mais 

segurança pra ele, e pros cuidados paliativos esse é um aspecto 

muito importante, já nos ajuda mais”. (Cecília Meireles, 

fonoaudióloga – Fragmento de entrevista) 

 

A satisfação e alegria demonstradas pelas famílias em relação ao cuidado prestado 

pelos profissionais são fonte de estímulo para eles. Tal reconhecimento representa um 

fator potente para cuidar paliativamente. 

“Tem pacientes que demonstram uma satisfação, uma gratidão 

muito grande pelo trabalho prestado por nós. Isso nos dá um 

estímulo de voltar àquela casa mais rápido, né... de agilizar as 

coisas, é como se fosse uma energia, renova nossas pilhas pra 
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continuar lá naquela casa, né..é..e isso dá uma alegria muito 

grande”. (Mário Quintana, enfermeiro – Fragmento de 

entrevista) 

 As narrativas evidenciam a grande potencialidade, para a atuação dos cuidados 

paliativos, ter o paciente em casa com a presença da família, quando é possível, 

minimizando o impacto do sofrimento para pacientes e familiares. Corroboram com os 

estudos e pesquisas que apontam para a importância do domicílio para uma melhor 

assistência dos cuidados paliativos. 

 Estar no aconchego do lar traz benefícios tanto para o paciente, que pode ter a todo 

o tempo a presença dos familiares, se mantendo dentro da sua intimidade, do seu ambiente 

já conhecido, podendo usufruir das suas coisas pessoais e hábitos, fortalecendo assim a 

sua autonomia, bem como para os familiares, que podem cuidar de forma mais ativa do 

paciente, sentirem-se menos ansiosos por poder cuidar mais de perto e assim, ter a 

possibilidade de prevenir o luto patológico (BRASIL, 2012). 

 De acordo Pilatti et al (2017), o domicílio costuma ser o local de preferência dos 

pacientes e familiares na fase terminal da doença, ainda que essa decisão possa ser 

modificada, especialmente, nos últimos dias ou horas que antecedem o óbito. 

 

6.3.2 A espiritualidade 

 

 A espiritualidade é a forma que a maioria dos profissionais de saúde entrevistados 

utilizam como suporte para o seu sofrimento, destacando que ter fé, ter uma vida espiritual 

é algo que favorece o lidar com esta demanda, uma vez que estão sempre em contato com 

a temática da morte, sendo a espiritualidade uma das formas de se fortalecer frente ao 

sofrimento que são postos diariamente. Vejamos as narrativas: 
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“Mulher, só rezando é que a gente consegue superar. Porque 

cada um tem suas histórias né, então é pedir a Deus para superar, 

pra aparecer alguém e dá uma palavra de apoio quando a gente 

precisa né, isso nos ajuda muito a lidar com essas coisas de 

morte..” (Cora Coralina – Fragmento de entrevista) 

 

“O artificio que eu uso é a fé que Deus está no comando, se Ele 

achou de levar, então...[...] Por um lado, acreditar nisso nos 

ajuda, ameniza nosso sofrimento também”. (Adélia Prado – 

Fragmento de entrevista)  

 

“Meu suporte é Deus [...] É o que me impulsiona a cuidar 

daqueles pacientes que me causam mais sofrimento”. (Cecília 

Meireles – Fragmento de entrevista) 

 

“Eu me vejo preparada mais pelo meu modo de pensar e pela 

a minha espiritualidade. Eu aceito melhor as coisas. E a 

espiritualidade ajuda muito”. (Florbela Espanca – Fragmento 

de entrevista) 

 

 De acordo com Longuiniere, Yarid, Silva (2017), é preciso primeiramente separar 

a espiritualidade da religião. A espiritualidade é entendida como uma busca pessoal para 

compreender o sentido da vida, a relação com o sagrado e as questões relacionadas com 
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o fim da vida terrena, podendo, ou não, levar à realização de práticas religiosas. Já a 

religiosidade é a prática de uma religião, mediante alguma crença.  

 Para eles, é imprescindível que o profissional de saúde busque a sua espiritualidade 

e estude sobre o tema para que fortaleça o cuidado integral, além de também ser um 

importante recurso que harmoniza as relações no trabalho, proporciona bem-estar e 

qualidade de vida ao profissional e influencia na importância atribuída à dimensão 

espiritual do paciente. 

 Para Esperandio et al (2015), falar na relação entre espiritualidade e saúde é refletir 

sobre a experiência deste profissional de saúde com a espiritualidade e de que forma isto 

é integrado na sua prática como suporte para o sofrimento. Neste sentido, podemos 

perceber nas narrativas que a espiritualidade se traduz em um importante aspecto para 

que os profissionais de saúde lidem com seu sofrimento. 

 

6.3.3 A psicologia 

 

 Para se definir a prática dos cuidados paliativos é necessário que se tenha uma 

abordagem multidisciplinar que produza uma assistência integral às necessidades e dores 

de um indivíduo, e assim, percebe-se a importância do psicólogo na equipe. Nos 

fragmentos das falas abaixo, a psicologia foi tida como uma importante atuação junto aos 

demais profissionais e foi reforçado a sua necessidade para os pacientes e familiares. 

Neste âmbito, também foi colocada a necessidade de mais psicólogos para abranger toda 

demanda e poder também lançar os cuidados para os profissionais de saúde. 

 Vale destacar que o Serviço de Atenção Domiciliar, onde a pesquisa foi realizada, 

possui duas equipes, porém, apenas uma psicóloga, e, por questões de desencontro frente 
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à grande demanda por ela vivenciada, a sua participação na pesquisa não foi efetivada, 

apesar de tê-la acompanhado em algumas visitas hospitalares. 

 As narrativas abaixo representadas apontam para a sua importância: 

 

“Ter psicóloga na equipe favorece muito. A psicóloga vai lá e 

faz um acompanhamento excelente... adoro ela! the best! Eu acho 

que ela faz um trabalho massa... Graças a Deus, porque todos os 

nossos pacientes precisam de psicóloga, pena que só tem uma 

aqui. Quando a gente indica tem um bom retorno, ela consegue 

resolver”. (Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de entrevista) 

 

“A psicologia na equipe é muito importante. Principalmente pra 

os familiares. Todos precisam. E também tem a gente, a parte 

emocional dos profissionais, porque muita gente tá aqui mas 

não tem como lidar com CP. Isso precisaria melhorar, porque a 

gente não tem essa ajuda. (Luiz de Camões, médica – Fragmento 

de entrevista) 

 

“Eu acho que todos os pacientes do SAD precisam de 

psicólogos, principalmente os familiares e independente de ser 

de CP ou não. A gente escuta muita coisa. Então em cuidados 

paliativos toooodo paciente tem que ter psicólogo, tá tomando 

medicação muito forte, tá usando sonda em casa, paciente que 

usa uma colostomia, uma bolsa no intestino e não pode mais fazer 

cocô, tem que todo dia limpas as suas fezes.. entende? Fora os 
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amputados, que temos muitos por conta da diabetes. Então o 

SAD deveria ter um suporte maior de psicólogos. E inclusive 

para os próprios profissionais. Ainda bem que tem a psicóloga 

aqui, mas é só uma. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – 

Fragmento de entrevista) 

 

Sem dúvida, nos cuidados paliativos, a busca por uma melhor qualidade de vida 

para o paciente precisa ser feita por uma equipe multiprofissional, na qual essa 

multiplicidade de saberes deve ser participativa na forma de cuidar, visto que apenas um 

profissional não possui conhecimento e competência específica no que diz respeito à 

totalidade do sujeito. A boa articulação se faz necessária para um melhor entendimento 

sobre a dinâmica do paciente e da família.  

 Para Trindade et al (2018), a interdisciplinaridade parte do princípio da 

compreensão de que o doente sofre de maneira global, característica essa que foi 

ressaltada já com Cecily Saunderes, ao utilizar o conceito de “Dor total”. 

 Para Kóvacs (2003), a atuação do psicólogo deve estimular os pacientes e familiares 

a falarem livremente sobre a situação vivenciada e atuar frente à equipe, uma vez que esta 

está em constante contato com o sofrimento. Neste mesmo aspecto, para Franco (2008), 

a atuação do psicólogo nessa área se dá em diversas atividades com o paciente e família, 

entendida como “unidade de cuidado”, e com a equipe, pois esta precisa sempre cultivar 

o equilíbrio nas suas relações e encontrar vias de comunicação que possibilitem a troca e 

o conhecimento dos diferentes saberes. O psicólogo atua como elo de ligação entre essa 

unidade de cuidado, juntamente com a equipe, visando o enfrentamento nessa situação e 

proporcionando uma boa comunicação entre todo o grupo envolvido, pois não dá para 



174 

 

pensar em cuidados paliativos sem que não haja o envolvimento dessa tríade, visto que 

todos fazem parte desse processo.  

 O paciente e familiares que vivenciam os cuidados paliativos passam por 

experiências extremamente dolorosas, que, de acordo com Poles et al (2018), ocasionam 

sintomas psíquicos de ansiedade, depressão, resistência, angústia, insegurança, medo. 

Esses sintomas influenciam diretamente na compreensão da situação, nas relações 

afetivas, na adesão ao tratamento, nas crenças e posturas diante da vida. 

 E neste sentido, prática do cuidado paliativo feita pelo profissional da psicologia 

exige que, além do trabalho relacionado à escuta diferenciada, ao suporte no adoecimento, 

à comunicação, ao conhecimento técnico, ao desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento, o psicólogo ainda deve ter habilidades relacionadas às questões do fim da 

vida, das perdas ocasionadas pelo processo do adoecimento, perdas de segurança, de 

independência, de autonomia, de autoconfiança, de respeito, entre outras. Ainda, trabalhar 

com acolhimento individual ou familiar, considerando a história de vida e as fases pré-

diagnósticas. Estas são atividades que requerem participação ativa do profissional da 

psicologia. (FRANCO, 2008). 

 O acompanhamento psicológico em cuidados paliativos, tanto no ambulatório, 

como no hospital, como no domicílio, deve ser iniciado o mais precocemente possível, 

preferencialmente no início da doença, porém, observa-se ainda que o desenvolvimento 

deste cuidado tem início com a progressão da doença, com a aproximação da fase final 

da vida. E deve ser mantido até o último momento, podendo estender-se durante o 

processo de luto aos familiares. (ANCP, 2012; POLES ET AL, 2018) 

 Os participantes de nosso estudo destacaram a existência de uma psicóloga na 

equipe e a importância da sua atuação, bem como ressaltaram a necessidade de mais 

profissionais da psicologia para abranger a enorme demanda, que muitas vezes fica 
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descoberta pela falta de tempo em abarcar uma grande quantidade de pacientes e em atuar 

frente aos profissionais de saúde. Esta é uma limitação que, não apenas o SAD, mas 

muitos serviços de saúde enfrentam.  

 No entanto, ficou evidente o reconhecimento da potencialidade da psicologia frente 

aos cuidados paliativos, como um membro integrante e um um membro integrador da 

equipe e desta com o paciente e a família. 

 Vale destacar que também o profissional de Psicologia precisa ser preparado em 

sua formação acadêmica para lidar com os processos de perdas diante da cronicidade de 

uma doença, assim como no enfrentamento do processo de morte dos pacientes e 

familiares, afim de poder ter de fato uma atuação potente. 
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“The smell of death” – 1895 – Edvard Munch 
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7. O GRANDE DESAFIO: COMO CUIDAR DO MORRER NA ATENÇÃO 

DOMICILIAR?  

 

Aqueles que tiveram a força e o amor para ficar ao 

lado de um paciente moribundo, com o silêncio que 

vai além das palavras, saberão que tal momento não 

é assustador nem doloroso, mas um cessar em paz do 

funcionamento do corpo. Observar a morte em paz de 

um ser humano faz-nos lembrar uma estrela cadente. 

É uma entre milhões de luzes do céu imenso, que 

cintila ainda por um breve momento para 

desaparecer para sempre na noite sem fim. Ser 

terapeuta de um paciente que agoniza é nos 

conscientizar da singularidade de cada indivíduo 

neste oceano imenso da humanidade. É uma tomada 

de consciência de nossa finitude, de nosso limitado 

período de vida. Poucos dentre nós vivem além dos 

setenta anos; ainda assim, neste curto espaço de 

tempo, muitos dentre nós criam e vivem uma 

biografia única, e nós mesmos tecemos a trama da 

história humana. (KLUBER-ROSS, 1929) 

 

Este capítulo abordará o modo como os profissionais de saúde entendem e lidam 

com a morte, pessoal e profissionalmente. Suas narrativas vão transcorrer frente ao modo 

como a morte se fez e se faz presente nas suas vidas, enquanto cuidadores, o sofrimento 
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perante ela e as potencialidades desse cuidado frente a essas variáveis, para assim 

compreender a possibilidade de realizar um cuidado humanizado frente aos cuidados 

paliativos e a iminência de morte no contexto do Serviço de Atenção Domiciliar. 

 

7.1 De uma morte ausente na formação ao lidar com o trabalho diante dela 

 

Pensar na atuação de profissionais de saúde é pensar na possibilidade de um 

cuidado heterogêneo, baseado na técnica e ética que toda atuação profissional demanda. 

É considerar elementos vitais que envolvem conhecimento, diálogo, relação e afetação, 

que estão intrinsecamente envolvidos na realização de um Cuidado integral e humano.  

Sabe-se que, historicamente, a atuação dos profissionais da saúde é pautada no 

modelo biomédico, tecnicista que visa a cura de um corpo biológico, o controle das 

doenças crônicas e a soberania de um fazer científico, traços esses que dizem respeito ao 

próprio processo de formação do profissional da saúde, uma formação que necessita 

preocupar-se mais com os aspectos relacionados ao morrer.  

As técnicas médicas utilizadas na tentativa de um melhor equilíbrio entre a vida e 

a saúde do paciente são de grande importância, porém, estas se mostram insuficientes 

quando a cura se torna limitada, necessitando assim, de outro olhar a este indivíduo. Um 

olhar e um fazer que ao acolher o contato humano pode se configurar em um cuidar 

humanizado. 

Portanto, a humanização no processo de morte e morrer compreende que a 

evitação do contato humano extingue o reconhecimento do sofrer do outro por meio da 

palavra e nesta perspectiva, a prática do profissional da saúde torna-se radicalizada pelo 

distanciamento e práticas desumanizadas. (NOGUEIRA DA SILVA, 2014).  
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Alencar et al (2005), referem para a falta de valorização das universidades em 

formar profissionais para um atendimento humanizado, que considerem a singularidade 

dos sujeitos, tendo como consequência o despreparo dos profissionais de saúde. Por isso, 

a dificuldade dos profissionais em considerar o paciente moribundo e seus familiares 

como prioridade de atendimento, pois no decorrer de suas formações acadêmicas é 

enfatizada a valorização da vida, a qualquer custo.  

Tal comportamento não é de se estranhar, uma vez que nas palavras de Nogueira 

da Silva (2014), “somos convocados a ser ‘como se é no mundo’, imersos em regras, 

controles, descrentes e medrosos em relação ao mudar”. Compreendendo assim o fato de 

os profissionais de saúde também ficarem atrelados a reproduzir esse movimento.  

No entanto, os profissionais podem agir para além de regulamentos e rotinas, na 

escolha de um agir profissional legítimo, percebendo-se diante de situações de 

inquietudes e dores, situando-se no espaço de trabalho enquanto aquele que pode criar, 

cuidar do outro não apenas através de conhecimentos, técnicas e rotinas, mas por si 

mesmo, em sua condição ontológica de ser cuidado. (NOGUEIRA DA SILVA, 2014). 

Por esses motivos é que a formação dos profissionais de saúde necessita de um 

olhar especial frente a esta realidade que será vivida diariamente na prática profissional. 

É preciso refletir e ressignificar a produção de cuidado humanizado diante da vida, sendo 

a morte parte dela. 

Ainda sobre a formação médica e do profissional de saúde em geral, observamos 

que o contato com a realidade, com o território, com a vida do jeito que ela é só acontece 

nos últimos momentos da formação. Vimos, nas palavras Nogueira da Silva e Ayres 

(2010), que os estudantes “iniciam o contato com a morte sem subjetividade, sem história. 

Trata-se do encontro com uma morte “morta”, sem alma. E só mais tarde eles vão se 

deparar com a responsabilidade de lidar com o outro “vivo”, no entanto, não aprenderam 
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a lidar com o corpo, com a alma, alegrias e dores. Conflitos e paradoxos estes que serão 

experimentados na prática, podendo ocasionar diversos desencontros consigo mesmo e 

com o outro, e só aí perceberão e valorizarão a necessidade de mais práticas in loco e de 

políticas de educação que fornecessem tais embasamentos. 

De acordo com Bifulco e Iochida (2009), o despreparo dos profissionais para lidar 

com a morte advém de aspectos culturais, espirituais e pessoais, reflexo do tabu existente, 

e do ensino nos cursos da área da saúde que além de enfatizar aspectos técnicos-

científicos, como dito anteriormente, não propicia ou propicia pouco espaço para se falar 

sobre aspectos emocionais, espirituais e sociais. 

Em cuidados paliativos, a equipe lida diariamente com a morte presente por meio 

das perdas simbólicas diante da cronicidade e depois com a proximidade e chegada da 

morte e o profissional que não se debruça nesse estudo, poderá viver esse enfrentamento 

solitariamente e por vezes usando como estratégia o distanciamento. Por isso, há também 

a necessidade de avaliar o conhecimento sobre cuidados paliativos e apresentar soluções 

por meio de mudanças na formação destes profissionais (COSTA, POLES, SILVA, 

2016). 

Sendo assim, precisamos ouvir um pouco mais os profissionais de saúde que lidam 

com os cuidados paliativos no SAD, em especial, ouvir sobre essa, que para muitos, 

consiste em uma grande dificuldade de sua atuação em CP no SAD – a morte! Partiremos 

do significado da morte na vida pessoal para trazermos depois a vivência diante do 

processo de morte na prática, para que aprendamos com eles o que fazermos para cuidar 

paliativamente no SAD. 

 

7.2 A morte na vida pessoal 
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A visão sobre a morte na vida pessoal revelou uma relação forte com a crença em 

um outro plano de vida, portanto com aspectos da dimensão da 

espiritualidade/religiosidade, que por sua vez, como já mencionado, consiste em um 

recurso importante de enfrentamento diante do cuidar da morte de seus pacientes. 

 

“Nossa...Meu pai do céu!! A morte... Eu acho que é uma viagem 

desse plano para o outro, é uma mudança. Não é fim, é a 

possibilidade do reencontro, eu vou encontrar meu esposo 

ainda, tenho certeza”. (Hilda Hilst, fisioterapeuta – Fragmento 

de entrevista) 

 

“A morte é uma passagem. Vamos falar sobre essas coisas 

mesmo? [...] Não vejo a morte como a finitude, mas passagem. E 

eu acho que só acontece porque Deus permite, e vamos 

encontrar as pessoas que já morreram, mas acho que não vamos 

lembrar delas [...]”. (Adélia Prado, enfermeira – Fragmento de 

entrevista) 

 

“Eu entendo que é uma despedida, uma passagem. Eu acho a 

morte uma ingratidão”. (Clarice Lispector, fisioterapeuta – 

Fragmento de entrevista) 

 

“A morte pra mim é o fim, pelo menos fisicamente. Mas a religião 

diz que a gente vai ressuscitar. Então, existe a pretensão de 

encontra-los um dia. Isso é que dá a força pra gente” Ai meu 
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Deus!! É difícil falar dessas coisas né...[...] (Cora Coralina, 

enfermeira – Fragmento de entrevista) 

“É um estágio que você passa, mas que você terá uma outra 

vida, a vida eterna. É também voltar ao pó, de onde viemos” 

(Cecília Meireles, fonoaudióloga – Fragmento de entrevista) 

 

“É o fim de tudo. É o retorno ao pó”. (Luiz de Camões, médica 

– Fragmento de entrevista) 

 

Passagem, viagem, a força diante da ideia do reencontro, da vida eterna são alguns 

dos aspectos que apontam para a forte presença da religiosidade. 

 

“Como foi difícil para eles conseguir esboçar o significado 

atribuído à morte. Silêncio, choro, susto. Foi um misto de 

sentimentos e um impacto que quase não os deixaram pensar 

para responder. Essa dificuldade me surpreendeu um pouco, 

pois, apesar de eles conviverem com essa realidade no dia-a-dia 

do trabalho agiram de uma forma bem temível”. (Fragmento do 

diário de campo da pesquisadora) 

 

De acordo com Cervelin e Kruse (2014), desde que o ser humano se reconhece 

como ser pensante, há uma preocupação em entender o significado da vida e da morte e 

a sua presença no mundo procurando estratégias para lidar com as dificuldades, que 

geralmente estão associadas ao tema da espiritualidade e religiosidade e se faz presente 

no cotidiano das pessoas, principalmente quando se encontram em situações de 
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fragilidade devido à doença, sendo a espiritualidade e a religiosidade importantes fontes 

de apoio emocional, influenciando a saúde física e mental. Assim, podemos perceber que 

nossos colaboradores, se apoiam em suas crenças espirituais e religiosas, como uma 

possibilidade de amenizar a dor da perda, pois é confortante saber que existe a 

possibilidade do reencontro como afirma nossos colaboradores.  

Para Freire (2006) “o desejo do homem de superar a morte e pensa-la enquanto 

passagem ou etapa, significa nega-la como fim implacável da vida” (pág 28). Entretanto, 

para nossos colaboradores mais do que negar, compreendemos como recurso para lidar 

com a dor da separação. As falas de Hilda Hilst, Adélia Prado e Cora Coralina, ilustram 

a expectativa do encontro com seus entes queridos, expressões de saudade e dor. 

O sentimento de ingratidão e a dificuldade de falar sobre a morte surgem 

revelando a dor que o tema evoca, a falta de familiaridade com o tema, ou mesmo 

evitação. Percebemos, na maioria das narrativas dos nossos colaboradores o quanto que 

eles expressam o temor de falar sobre ela. Incomoda, afeta, sensibiliza!  

Para Gomes e Ruiz (2006), a morte sinaliza às perdas das possibilidades, ou seja, 

em algum momento, pode-se ter uma atividade interrompida, muitas vezes de forma 

inesperada.  

De acordo com Simmel (1998) apud Negrini (2014), a morte é um dos temas mais 

delicados e controversos da história cultural da humanidade, no entanto, a vida está ligada 

intrinsecamente com o significado que se atribui a ela. Para o referido autor, o 

reconhecimento da morte, deve tornar a vida mais plena, saber que ela existe se faz 

necessário para a construção de um olhar diferenciado sobre o presente, dando forma à 

vida.  

De acordo com Airès (2003) a sociedade passou por importantes mudanças frente 

a compreensão de doença e morte. Na idade média as pessoas sabiam que iam morrer e 
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aguardavam o momento final, juntamente com seus parentes e com a casa aberta para a 

entrada de todos. No começo do século XIX, as pessoas, participavam do cortejo mesmo 

sem conhecer àquele que havia morrido, no entanto, as atitudes foram mudando e a morte 

deixa de ter espaço na sociedade atual.  

Posteriormente, na segunda metade do século XIX, o doente passa a ser poupado 

da sua doença, e, para Ariès (2003), se postulava a intenção de poupá-lo do enfrentamento 

do seu quadro clínico. Esta conduta foi crescendo e se tornando característica de uma 

sociedade moderna, que decide conservar às pessoas do sofrimento pela presença da 

morte. Para o mesmo autor, no século XX, os doentes já não morrem mais em casa, e o 

hospital passa a ser um lugar privilegiado para a morte, deixando de ser um momento 

coletivo. Na atualidade, o homem passa a negar a morte e as pessoas vivem como se ela 

não existisse.  

Neste sentido, Negrini, 2014 aponta que as atitudes dos homens frente a morte são 

reflexos da sociedade, da temporalidade e da cultura em que estão inseridos, e na nossa 

sociedade a morte é um tabu, é preferível não vê-la. Sendo esta compreensão reflexo de 

uma sociedade que se concentra no homem em massa e não no homem como indivíduo, 

isto quer dizer que, a sociedade contribui de forma significativa para que rejeitemos a 

morte. Apesar disso, a reflexão sobre a própria morte só se dá em nível individual e 

mesmo fugindo dessa situação, num dado momento é preciso encará-la. (KÜBLER-

ROSS, 1992).  

Nesse sentido, Kübler-Ross (1992) afirma: “Creio que deveríamos criar o hábito 

de pensar na morte e no morrer, de vez enquanto, antes que tenhamos de nos defrontar 

com eles na vida”.  

Nesta perspectiva, os profissionais de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar 

também foram questionados acerca de alguma vivência pessoal em cuidados paliativos 
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e/ou iminência de morte, afim de entendermos se as vivências pessoais com morte os 

ajudaram ou dificultaram no lidar com sua atuação em CP. A maioria relatou suas 

histórias envolvidos pela emoção e desabafo. Muitos sofrimentos velados e muita saudade 

foram postos.  

As narrativas abaixo não trazem na íntegra os relatos para preservar memórias e 

sentimentos muito pessoais. Optamos por não identificar as falas (mesmo com 

codinomes), pois elas apontam para algumas vivências muito íntimas e consideramos 

importante destacar a partir do conteúdo, o quanto essas emoções precisam ser acolhidas 

e cuidadas, afim de serem ressignificadas e ajudarem na caminhada pessoal e profissional 

de cada um deles. 

As falas revelam, portanto, algumas perdas importantes e os sentimentos que 

ainda carregam consigo: 

 

“A morte do meu marido. Faz tempo, mas ainda mexe muito 

comigo. Ele era um homem maravilhoso, o melhor marido”. 

(Choro)”[...].  

 

“[...] Meu pai está praticamente em cuidados paliativos [...] eu 

tenho muito medo de acontecer alguma coisa em casa e eu estar 

só, de não saber como lidar. [...] eu não estou preparada, não 

sei como vai ser. Eu tenho muito medo da morte, da minha ou 

de qualquer pessoa. Não gosto nem de falar sobre isso [...] Ele 

tá com um câncer de próstata”. 

 



186 

 

“Meu pai faleceu e na época eu estava morando em Brasília e 

eu dei pouca assistência a ele. Isso me magoou porque eu queria 

estar perto e não pude ficar [...]. Eu ainda sofro com isso”.  

 

“Foram mais de uma e todas pesadas. Tô com meu cunhado 

internado e na iminência de morte né... E eu que tô dando conta 

de tudo e de todos, muito cansada emocionalmente”.  

 

“Sim. Eu mesma. Tive câncer de mama, ainda estou me 

recuperando. Me vi diante da morte. É um medo! [...] é 

terrível!”  

 

“Eu perdi meu pai, e agora eu posso ver melhor a importância 

do que é o paliar. Eu senti mais de perto, ele teve cuidados 

paliativos, mas foi muito rápido. [...] A algum tempo a gente não 

tinha uma relação muito boa [...]” 

 

As narrativas dos participantes de nosso estudo revelam sobre suas vivências 

pessoais com a morte e os vários sentimentos como medo, saudade, desejos não realizados 

ou pelo cansaço emocional. Na última narrativa, nosso colaborador pôde enxergar melhor 

a importância do paliar. Esses atravessamentos mostram a importância de termos espaços 

para cuidar das dores dos profissionais, uma vez que todos vivenciaremos mortes em 

nossa vida pessoal e se não tivermos espaços para viver o luto poderemos ter dificuldades 

maiores de lidarmos com o processo de morte de nossos pacientes, que por vezes estarão 

vivenciando sentimentos com os quais os profissionais já lidaram em suas vidas pessoais 
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ou temem lidar. Fatos esses que podem justificar algumas das fragilidades internas 

vivenciadas frente aos cuidados paliativos no Serviço de Atenção Domiciliar. 

Para Kovács (2005), o profissional, ao se deparar com situação de iminência da 

morte, pode trazer à tona suas próprias experiências e medos, impedindo o cuidado àquele 

que precisa. Para a autora supracitada, negar a morte é uma das formas de não entrar em 

contato com as experiências dolorosas. Compreende-se assim, a importância que o 

próprio espaço acadêmico precisa dá a esses aspectos enquanto uma instituição formadora 

que está capacitando pessoas para cuidar de pessoas, com todas as dimensões que envolve 

as relações. Se no processo de formação o estudante não teve oportunidade de se 

expressar, afinal este sentimento e tabu é inerente a todo ser humano, isso se transcenderá 

na prática.  

O medo dá morte, apontado por nossos colaboradores, se dá em todas as esferas, 

desde cedo é um tema atravessado por diversos paradigmas, e com o profissional de saúde 

não é diferente. É um sentimento comum e sentido por todos, seja o medo da própria 

morte ou da morte do outro (KOVÀCS, 1992).  

 A morte é vista como separação, perda, abandono, e por isso é temida pelo ser 

humano. Quando a morte é do outro, o medo se faz presente por causa do sentimento de 

solidão, de separação. Quanto à própria morte, diz respeito ao medo do sofrimento 

pessoal, da dor, o medo do que virá após e, neste aspecto, a crença do indivíduo exerce 

grande influência. O medo se dá pela própria sensação de estar sendo abandonado, 

extinto, de não ter mais vida, o “medo de não ser” (KOVÀCS,1992).  

 Na condição de profissional de saúde, que lida sempre com a iminência de morte, 

esse medo não pode ou não deve impedi-lo de exercer seu cuidado, mas pode ser 

demasiadamente humano que ele surja forte e se não cuidado possa atrapalhar, assim 

como tantos dos outros sentimentos vivenciados e elencados pelos nossos poetas 
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participantes. Por isso, o profissional de saúde necessita trabalhar as suas emoções para 

lidar com seus conflitos internos e serem capazes de cuidado do outro.  

 Partiremos para o próximo eixo temático, para buscar compreender como estes 

profissionais se sentem no processo de cuidar da morte de um paciente, que emoções e 

pensamentos surgem, como lidam. 

 

“Foram muitas histórias pessoais que detalhes não caberiam 

expor aqui, mas foi um encontro de vidas que guardarei sempre 

em minhas lembranças, aprendi muito com cada relato e senti-

me muito agradecida por estarem compartilhando tanta coisa 

íntima, que para alguns foi a primeira vez a externar”. 

(Fragmento do diário de campo da pesquisadora) 

 

7.3  A morte na vida profissional  

 

7.3.1 “Só luto para ganhar”: a dor de perder em cuidados paliativos 

 

 O título deste eixo já nos aponta para sentimentos característicos de um profissional 

de saúde que, diante da morte de um paciente, está refém de um modelo curativista, ainda 

muito presente em nossa formação acadêmica e social. Inicialmente, a visão é de, ao lutar 

contra a morte, ter que vencê-la, traduzido na narrativa por ganhar sempre, da necessidade 

de respostas que traduzam a eficiência de um bom trabalho, resumido aí na melhora, na 

cura. E por consequência, em cuidados paliativos, perder um paciente para a morte seria 

sinônimo de fracasso. 
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 Frustração, angústia, impotência, desespero, agonia. São muitas as expressões que 

refletem os sentimentos doloridos desses profissionais. 

 A narrativa de Vinícius de Morais é emblemática do sofrimento e frustação diante 

do não resolver, do não curar: 

 

“Me sinto péssimo! Já q eu não posso mudar a situação. Eu só 

luto pra ganhar. Eu só queria entrar se fosse pra ganhar. Eu só 

queria ajudar uma pessoa se eu tiver condições de resolver e nos 

cuidados paliativos não é assim”. (Vinícius de Morais, dentista 

– Fragmento de entrevista) 

 

 Hilda Hilst e Carlos Drummond de Andrade pontuam a angústia, o sentimento de 

fracasso e impotência diante da morte. 

 

“Ahh..eu fico angustiada né.. Só em saber que aquele paciente 

tá ficando com dor, ai eu fico agoniada para dá o conforto, 

imagine na morte... É como se não tivesse dado certo tudo que 

a gente fez [...]”. (Hilda Hilst, fisioterapeuta – Fragmento de 

entrevista) 

 

[...] quando eu vejo um paciente em fase final, eu não sei assim o 

que eu sinto exatamente, é aquela questão de você querer 

proporcionar uma morte sem dor, de evitar o sofrimento, mas 

não dá mais. Aí a gente fica impotente, né... Não podemos fazer 



190 

 

nada. [...] (Carlos Drummond de Andrade, nutricionista – 

Fragmento de entrevista) 

 

 Sentimentos de fracasso, perda, fragilidade e impotência, são bastante comuns de 

serem sentidos por profissionais de saúde ao sentirem que perderam seus pacientes para 

a morte. Dói, machuca, visualizam-se diante da fragilidade da vida.  

 Segundo Nogueira da Silva e Ayres (2010), a dor de não salvar se configura como 

uma expressão subjetiva no encontro com a morte, na qual, diante da impossibilidade de 

cura, os sentimentos são de derrota e frustração, e quanto mais o profissional de saúde 

sentir-se senhor da vida e da morte, mais sentirá a morte como perda e derrota. Ainda, a 

morte representa seu próprio fracasso e estar diante dela é também encarar a sua própria 

morte.  

É oportuno elucidar que em nossa pesquisa utilizamos o recurso da construção de 

“cenas” para a elaboração das narrativas dos participantes sobre o encontro com a morte 

de um paciente, e o encontro com si mesmo diante da morte, possibilitando assim que 

situações fossem imaginadas e refletidas, relatadas quando vivenciado. 

Em nosso estudo, a primeira cena aconteceu no momento em que os participantes 

construíram cenas em que eles estavam atendendo um paciente em seu processo de morte, 

em uma situação que para eles seria muito difícil de realizar. 

 Iremos agora dialogar com elas, percebendo como os profissionais de saúde 

reagem e se sentem, diante de um paciente com iminência de morte. São momentos de 

imaginação, angústia e emoção. 

 

“É bem difícil, muito difícil essa cena. Que coisa terrível... Assim, 

o profissional está diante do paciente em leito de morte e fica 
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impotente, não sabe se escuta, se crer que ainda tem jeito, fica 

rezando, não sabe se fala ou se chora. É doloroso demais não 

ter o que fazer. [Choro]. A fé desse profissional fica curta, nessa 

hora ele nem sabe se tem fé... A gente quer, meu Deus, tirar ele 

dali, fazer com que ele ande, fazer com que ele volte. Só que a 

gente não sabe se ele tá escutando.”. (Hilda Hilst, fisioterapeuta 

– Trecho da cena) 

 

Em Hilda Hilst podemos perceber o sentimento de impotência e dúvida que 

perpassa o momento. O profissional fica sem saber como agir, uma vez que sente que não 

tem o que fazer. Perde a fé. 

 

“Eu vejo um paciente... e ele está morrendo, morrendo mesmo... 

no momento fazendo uma passagem né... E eu vejo um 

profissional que não é preparado. Então esse profissional fica 

angustiado, fica nervoso, fica sem saber como agir, ele quer sair 

do lugar, quer passar o problema para alguém porque ele não 

sabe como lidar. Aquilo é muito difícil para ele e talvez aquilo 

ali vai gerar uma marca, uma sensação ruim ele vai lembrar por 

muito tempo, vai ser uma coisa negativa, uma experiência 

negativa e vai ser muito difícil para ele cuidar de outras pessoas 

depois. Eu consigo ver isso aí... agonia, angústia, desespero da 

pessoa que tá lidando com aquela situação. Eu apenas escrevi 

mais ou menos eu já vi. De jeito nenhum esse profissional seria 

eu”. (Adélia Prado, enfermeira – Trecho da cena) 
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Em Adélia prado, vimos o desespero do profissional de saúde, a ponto de ele 

querer sair daquele lugar, de passar o problema para outra pessoa. Ainda, Adélia aponta 

para uma marca que pode ficar na vida do profissional impedindo-o a cuidar de outras 

pessoas. 

“Um quarto, uma cama com a cabeceira branca. Meia luz. Uma 

cadeira e o profissional da área de saúde sentado, e olhando 

avidamente para os ensinamentos daquela pessoa que está no 

leito. O chamado leito de morte. Dizendo assim: ‘doutor não se 

preocupe não, isso que eu estou passando, um dia todos nós 

vamos passar. Essa doença... eu não gosto muito de dizer o 

nome dela não, mas o senhor sabe ao que eu estou me referindo. 

Eu gosto muito de quando vocês vêm aqui, é a oportunidade que 

eu tenho de conversar. Como vocês não são sangue do meu 

sangue, são as únicas pessoas que não choram quando entram 

nesse quarto. Pra mim é muito importante isso, eu saber que 

apesar de eu ter pouco tempo de vida, eu só queria que a minha 

família se preparasse e soubesse que durante o tempo que eu 

tive com eles, eu procurei dá o maior amor a eles. [choro] É 

muito bom doutor quando o senhor vem aqui. Venha pelo 

menos uma vez por semana, até eu partir. E o profissional diria: 

Obrigado! [choro]. (Vinícius de Morais, dentista – Trecho da 

cena)  
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Vinícius de Morais constrói um diálogo sensível entre o profissional de saúde e a 

paciente, com o aspecto da valorização da vida. No entanto, sua cena mostra grandes 

momentos que podem significar dores e fragilidades. A lembrança de que a morte chega 

para todos, a negação do sofrimento, uma vez que, por não serem “sangue do mesmo 

sangue”, em suas palavras, profissionais de saúde não choram, não sofrem. Ainda, a 

necessidade de externar seus sentimentos à família.  

 

 “O profissional chega na casa e ver as pessoas angustiadas e 

impacientes por que acabaram de presenciar o falecimento 

daquela pessoa, a pessoa não está respondendo mais e aí o 

profissional chega com a equipe e o médico vai verificar o óbito 

e tudo. Então, é uma situação em que a família fica triste. E o 

profissional também. Talvez se tivesse chegado antes não teria 

perdido o paciente. Mas a equipe tem que saber como dá apoio. 

Saber direcionar o processo da morte, que ali aconteceu. 

(Manoel de Barros, dentista – Trecho da cena) 

 

 Manoel de Barros, constrói uma cena em que, se o profissional tivesse chegado 

antes, a morte poderia não ter acontecido. Reforçando a ideia do profissional, em especial 

o médico, enquanto aquele que pode salvar. 

 

Nessa cena tem um médico na residência, uma paciente e os 

filhos presentes e essa paciente com insuficiência respiratória e 

o médico sem ter nada pra fazer. Porque quando o paciente entra 

em desconforto respiratório, se você não tem ali o balão de 
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oxigênio como fazer para esse paciente respirar e esse paciente 

ficando cada vez pior. Ele vai ficando ainda mais dispneico, 

apresentando já áreas roxas nos dedos, nas extremidades e o 

médico fica desesperado e preocupado, e os familiares vendo 

tudo. Eu iria tentar acalmar os filhos. [...] Para os profissionais 

da saúde já é muito difícil ver alguém com ânsia para respirar 

e não poder fazer nada. Não estamos no hospital, estamos em 

uma residência. Daqui que o SAMU chegue, talvez não dê tempo. 

A dor é muito grande, mais ainda pra família assistindo tudo isso. 

Mas pra gente também dói, de não pode socorrer, de não ter o 

que fazer, não dá pra salvar o paciente”. (Cecília Meireles, 

fonoaudióloga – Trecho da cena) 

 

 Em Cecília Meireles percebemos que o médico não tem mais o que fazer frente ao 

desconforto respiratório e fica desesperado, mostrando assim sua fragilidade. Demonstra 

também grande preocupação em cuidar do familiar, uma vez que, em suas palavras, a dor 

aumenta quando a família está assistindo o processo de morte. 

 Todas as cenas revelam o sofrimento que é para os profissionais de saúde estarem 

diante da morte, do não poder curar, do ter que presenciar o desespero da família e de si 

mesmo. As cenas permitem que eles se projetem frente às situações pessoais envolvendo 

mortes que retornam diante da vivência profissional. Diz respeito a um retorno cheio de 

dor, de marca, lembranças. 

“As cenas foram grandes expressões de si mesmos, por trás de 

cada criação, percebi o quanto falaram sobre si, uma vez que já 

tinham externado, no decorrer da entrevista seus medos e 
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fragilidades. Foi um momento tomado por grande emoção, que, 

em sua maioria, necessitou que eu os acolhesse ao final da 

entrevista. Alguns fizeram um paralelo com vivências pessoais, 

que puderam ser ressignificadas, outros, após a cena, não 

quiseram mais comentar nada. (Fragmento do diário de campo 

da pesquisadora) 

 

 Essas expressões evidenciam ainda mais a necessidade de espaços promissores para 

o alívio de seus sofrimentos internos. Segundo Carvalho (2014), profissionais que lidam 

com pacientes portadores de doenças que ameaçam a vida necessitam de atenção em 

função do estresse a qual são submetidos todos os dias. Para ele, a forma de cuidado aos 

profissionais de saúde envolve desde a seleção dos profissionais que executam às 

atividades, com a identificação das habilidades e competências; perpassam pela 

necessidade de intervenções em nível organizacional, ou seja, a avaliação dos aspectos 

que precisam ser melhorados nos serviços de saúde; apoio em grupo ou individual para 

as suas necessidades emocionais através de partilhas, trocas, diálogos e escuta e 

treinamento formativo específico. Estes são tido por carvalho (2014), como elementos 

que norteiam os cuidados ao profissional de saúde enquanto cuidador. 

 Para Valente e Teixeira (2009), os cuidados durante o processo de morte no 

domicílio é uma experiência muito desgastante para os profissionais de saúde, tanto pela 

dificuldade com a própria morte, quanto pela falta de habilidade para lidar com a família 

nesse momento e pela ausência de recursos tecnológicos. Assim, percebe-se que para lidar 

com esta atuação, a competência técnica de alto nível não é suficiente. Paradoxalmente, 

é preciso mais que isso. É preciso “sentar”, como faz o profissional de saúde na cena 
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construída por Vinícius de Morais, como sinônimo de parar pra prestar atenção no que o 

paciente tem pra dizer, apenas ouvir e agradecer. 

 Para Poles, Baliza e Bousso (2017), a dificuldade do cuidado diante da morte 

também está no fato de que a morte gera conflito aos profissionais de saúde sobre a 

qualidade do cuidado que é oferecido, corroborando assim com o sentimento de 

impotência e frustração, como abordado. 

  

7.3.2 A potência do cuidar do morrer quando o cuidador encontra quíron 

 

Mesmo diante de muitos aspectos que põe a fragilidade em evidência, também 

existe o fato de que o sentimento de impotência convive com o sentimento de satisfação 

na realização do trabalho, além de permitir a reflexão sobre situações cotidianas da vida, 

sendo essas, características que evidenciam a potência do cuidado paliativo no SAD. 

 

É...tem situações de sentimento de impotência, mas também 

sinto uma sensação de tá fazendo a coisa certa, isso me dá uma 

satisfação de tá cumprindo o meu papel, né... eu acredito que eu 

me sinto bem porque eu tô ajudando alguém, eu tô fazendo o 

meu melhor pra aquela pessoa e pra família dela que também é 

atingida pela situação. A sensação é de satisfação mesmo. A 

sensação de impotência é você não ter mais recursos [...]. (Mário 

Quintana, enfermeiro - Fragmento de entrevista) 

 

“Ah, assim, me faz crescer como ser humano, a ponto de não 

levar em consideração coisas pequenas que muita gente leva em 
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consideração. As pessoas vezes valorizam tanta coisa, que nesse 

momento a gente ver que não tem importância alguma. Eu me 

sinto melhor como ser humano, porque eu sei que nada disso 

importa. Todo mundo tem essa questão da terminalidade. A vida 

é curta. [...] A gente fica de frente com a fragilidade da vida 

quando cuida de pacientes em cuidados paliativos, aí a gente 

repensa a vida. [...] É sempre um choque”. (Fernando Pessoa, 

enfermeira - Fragmento de entrevista). 

 

“Se eu disser a você que eu não sofro, estarei mentindo. Eu 

sofro, mas assim... Como eu posso te explicar?...A minha 

vontade de estar junto é maior do que o meu sofrimento. A 

minha forma de descobrir um ponto naquele paciente que eu 

consiga uma conexão, essa vontade de fazer conexão com aquele 

paciente, de ajudá-lo de alguma forma é maior do que o 

sofrimento da doença. (Cecília Meireles, fonoaudióloga – 

Fragmento de entrevista) 

 

 Essas narrativas irão apontar para a possibilidade de resiliência que também pode 

existir frente ao cuidado diante da morte, onde, em meio ao sofrimento, os profissionais 

conseguem transformar as experiências dolorosas em satisfação, vontade de ajudar e na 

possibilidade de repensar a própria vida. Para Poles, Baliza e Bousso (2017), estas 

experiências podem se transformar intensamente a ponto das situações estressantes, 

vivenciadas pelos profissionais de saúde, se tornarem experiências positivas, servindo de 

força motivacional para a continuidade dos cuidados. Para as autoras, é importante 

reconhecer que existem oportunidades de crescimento associado às vivências dolorosas, 
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na qual, ao longo do tempo, na prática profissional, os profissionais que atuam frente aos 

cuidados paliativos, podem compreender melhor o seu papel no cuidado e contemplar o 

valor do seu serviço para uma morte mais digna e humana.  

 Ao perceberem que seus esforços não foram em vão, eles encontram nos resultados 

do seu cuidado a renovação de suas energias, sentindo-se realizados e satisfeitos com o 

cuidado oferecido. 

 Sendo assim, as narrativas refletem o sentimento de gratidão que pode existir no 

cuidado da vida, e sendo assim, dos processos de morte. 

A ressignificação do lugar desses profissionais de uma frustração diante da morte 

para a potência do cuidar da morte foi bastante evidenciada quando realizaram a segunda 

cena que foi proposta para eles. Neste momento, os profissionais de saúde foram 

convidados a visualizarem uma cena em que eles fossem os pacientes em cuidados 

paliativos e em iminência de morte, recebendo, o que eles consideram excelentes práticas 

de cuidado por profissionais de saúde. É possível perceber que, além do impacto que foi 

esta cena para eles, uma vez que para muitos, foi a primeira vez que inverteram os papéis, 

e como em uma cena real puderam se colocar frente a morte, também podemos perceber 

a potencialidade que o cuidado passou a ter, e como este foi traduzido de forma 

humanizada. Esta foi a última cena proposta, gerando medo, muita emoção, mas 

ressignificando muitas práticas de cuidado.  

Antes de dialogar com a cena, propriamente dita, cabe demonstrar a reação dos 

profissionais de saúde ao saberem que a cena se daria em torno da sua morte. 

 

“Aaiiii, Jesus. Se eu tivesse em CP? Meu Deus! É uma doença 

terminal né... Peraí.. Vamo lá!! Ai Jesus!! Ai Jesus!! Rapaz...que 
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coisa difícil...Se eu tivesse... olhe...” (Adélia Prado, enfermeira 

– Fragmento de entrevista) 

 

Eu nunca parei para pensar nisso. Meu Deuuuss, isso é muito 

difícil. Eu acho que eu não consigo. Eu tenho muito medo da 

morte, chego a me desesperar. Meu Deus do céu. 

‘peraí..’.”(Carlos Drummond de Andrade, nutricionista – 

Fragmento de entrevista) 

 

“Eitaaa... aí pegou, hein... Meu Deus!!!! Aí é maldade, viu, 

mulher...Muito complicado isso, porque... a [nome] aqui é do 

tipo de pessoa que faz uma cirurgia e não precisa ninguém ir 

visitar no hospital... E não vá visitar em casa também não... 

então... que coisa difícil... mas vamos lá... Meu Deus!!! (Clarice 

Lispector, fisioterapeuta – Fragmento de entrevista) 

 

A primeira reação, conforme as narrativas, foi de muita surpresa, susto e 

dificuldade para acessar essas cenas que os fariam se deparar com a própria iminência de 

morte. Para Kübler-Ross (1992), “o homem não tende a encarar abertamente o seu fim de 

vida na terra; só ocasionalmente e com certo temor é que lançará um olhar sobre a 

possibilidade de sua própria morte”.  

 

Vejamos as cenas que dão luzes à potência do cuidado: 
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 Penso se eu tivesse com câncer [...] eu acho que eu passaria por 

todas as fases, menos pela fase da negação. Eu acho que a 

princípio eu iria querer afastar as pessoas de mim, ou tentar 

passar por isso sozinha durante um tempo para não causar 

sofrimento em algumas pessoas, eu acho que eu esconderia até 

onde eu pudesse, para que pessoas não sofressem e não ficasse 

com pena de mim. [...] ai depois, depois eu falaria [...] e aí eu 

queria realmente estar com minha família, com meu filho. Eu 

ia escrever um monte de cartas para meu filho quando tivesse 

com 5 anos, com 10 anos, com 18 anos, com 20 anos pudesse ler, 

eu ia deixar uns conselhos... Eu iria também escrever umas cartas 

para o meu marido, minha mãe, minha irmã, meu pai... e eu 

queria estar com eles na hora que eu fosse. [...] eu só queria que 

os profissionais que cuidassem de mim permitissem isso. Porque 

as vezes a gente fica querendo encher o paciente de 

parafernália, mas nessa hora eu não queria nada disso. 

[Respiração forte] uuuiiiiii. É isso. (Adélia Prado, enfermeira – 

Trecho de cena) 

 

Adélia Prado destaca as fases do luto, afirmando que não viveria a fase da 

negação. Destaca ainda que desejaria que os profissionais de saúde permitissem a 

realização dos seus desejos, apontando aí a necessidade de autonomia, e ainda o não 

desejo de tecnologias desnecessárias. 
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Bom, eu posso ter câncer de mama ou de útero, são duas 

possibilidades... [silêncio por muito tempo]. Vamos lá pra cena... 

Eu tive um câncer de útero. Eu não gosto de ficar prostrada em 

cima de uma cama. [...] eu gostaria de ter a minha família do 

lado, principalmente a minha mãe e meu pai, mas minha irmã e 

minha tia também. Eu acho que eu iria fazer o máximo possível 

pra mostrar que estava tudo bem, mas eu ia estar arrasada. [...] 

Pra minha irmã eu ia ficar chorando horrores e ia agradecer a 

Deus pela vida. [silêncio] [...]. Eu ia agradecer porque eu ainda 

estava ali e tinha a oportunidade de conversar com minha 

família e me despedir se fosse o caso, e falar o quanto eu os amo 

e o quanto são importantes. Ia dizer a minha irmã e ao meu 

irmão o que foi bom e o que poderia falar pra meus sobrinhos em 

meu lugar. Eu acho que é muito difícil um pai ou uma mãe ver o 

filho partir. [choro]. Eu acho que eu ia pedir colo pra fazer a 

minha mãe se sentir mãe. Acho que isso seria bom pra ela. Ela 

ia me colocar no colo. E como eu sempre sou muito ‘fortona’ e 

escondo muito o que eu sinto, eu iria deixar ela feliz. Queria 

que cuidassem dela depois. Eu acho que se tivesse a opção do 

tipo, ‘pronto doutor pode desligar os aparelhos’, eu ia nessa. Eu 

só queria saber de tudo para que pudesse fazer minhas escolhas. 

[...] queria que os profissionais respeitassem isso.  [choro]. É 

isso... (Clarice Lispector, fisioterapeuta – Trecho de cena) 
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Clarice Lispector destaca o desejo de despedidas, de autonomia, vivendo seus 

últimos dias ao lado dos familiares, cabendo ao profissional de saúde a permissão para a 

realização dos seus desejos finais.  

 

“Eu queria que fosse um CA neurológico. Porque daria tempo de 

eu me despedir de todo mundo e com esse CA eu perderia a 

consciência e não sofreria tanto. Aos profissionais de saúde eu 

diria para sempre fazerem com amor tudo que for fazer na vida, 

se não, não tem sentido. Apenas meus filhos e o meu marido 

estariam comigo. Aqui perto só tem eles, o resto da minha família 

está em João Pessoa. Eu queria apenas ter a oportunidade de 

ficar com eles e os profissionais perto de mim porque também 

dá uma segurança” (Cora Coralina, enfermeira – Trecho de 

cena) 

 

Cora Coralina constrói uma cena cujo desejo é se despedir dos familiares e passar 

seus últimos momentos com eles. Diz que aconselharia os profissionais de saúde atuar 

com amor e dedicação no cuidado ao outro, desejando tê-los por perto devido ao 

sentimento de segurança que eles passam. 

 

“Para mim é muito fácil, é falar uma doença familiar, que é o 

câncer de intestino. Que já levou duas tias e a minha mãe. Eu ia 

me organizar, eu ia organizar a vida pra deixar o mínimo de 

problema para os outros. Eu gostaria que meus filhos tivessem 

presente nos meus momentos finais, e só. Não precisa envolver 
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muita gente em um processo desse tipo, não. Eles sofrem muito, e 

eu iria sofrer muito também. Queria também meus quatro 

cachorros, dois Papagaios, duas calopsitas, e 8 peixes. esse é o 

meu zoológico particular. [risos]. Eu acho que no momento da 

partida eu não diria muita coisa, não. Porque eu sei que eu só 

iria chorar. E eu só gostaria de ter a presença deles. [choro]. 

(Florbela Espanca, médica – Trecho de cena) 

 

Florbela Espanca aponta para o desejo de organizar suas coisas para não acarretar 

problemas aos outros. Apenas considera necessária a presença dos familiares e expõe uma 

enorme fragilidade emocional, ao trazer a dor de que só iria chorar. 

 

“Eu acredito que em uma situação dessa terminal, o primeiro 

fato da situação seria não está sofrendo em termos de dor. [...] é 

uma situação que eu não gostaria de passar, ficar dando 

trabalho a família, você acaba tendo que mobilizar toda uma 

estrutura para dar aquele apoio e que não terá mais volta, você 

estará caminhando para a morte. [...]. Queria ter comigo a 

esposa, filhos, netos, irmão, a família em si e também um 

conforto espiritual. [...] Acho que seria mais algo nessa área, 

para você aceitar a situação e está em paz, não ficar angustiado 

na hora da morte [...]E os profissionais de saúde lá também pra 

alguma intercorrência, mas respeitando aquele momento. 

(Manoel de Barros, dentista – Trecho de cena) 
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Manoel de Barros destaca que não gostaria de sentir dor como principal aspecto 

para não causar dor à família. Da mesma forma, tê-la presente junto ao profissional de 

saúde em seu leito de morte, desejando apenas o respeito do profissional. 

 

“Como foi incrível a potencialidade, que sem perceber, eles 

trouxeram nessas cenas. Me fizeram pensar como seria diferente 

se pensássemos em nós mesmos e em quem amamos ao cuidarmos 

do outro. Exerceríamos, ao menos, com mais qualidade o que 

cabe a nós” (Fragmento do diário de campo da pesquisadora) 

 

Essas falas nos mostram alguns eixos temáticos que potencializam o cuidado em 

saúde em cuidados paliativos e merecem nossa atenção: presença da família; presença 

respeitosa dos profissionais de saúde; autonomia; despedidas, tecnologias desnecessárias; 

alívio da dor física e emocional e fases do luto. As cenas construídas permearam esses 

desejos e necessidades como forma das excelentes práticas de cuidado que eles criaram 

ao serem convidados a se visualizarem como pacientes em cuidados paliativos e na 

iminência de morte. 

Essas necessidades são reais e refletem os princípios dos cuidados paliativos 

descritos na ANCP (2009), quando apontam para necessidade de promover o alívio da 

dor e de outros sintomas desagradáveis, aspecto presente na fala de Manoel de Barros; 

Afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida, como reflete Clarice 

Lispector; Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, presente 

mais fortemente nas falas de Clarice Lispector e Florbela Espanca;  Oferecer um sistema 

de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento 

da sua morte, evidenciado por Adélia Prado, Clarice Lispector, Cora Coralina e Florbela 
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Espanca quando pontuam o desejo de autonomia, despedidas e possibilidade de deixar as 

coisas organizadas; Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a 

doença do paciente e o luto, presente especialmente na fala de Clarisse Lispector ao 

mencionar que iria pedir colo à mãe para fazê-la se sentir mãe e que ela também fosse 

cuidada; Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes 

e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto, permeando as falar de Adélia 

Prado, Clarice Lispector, Cora Coralina, ao enfatizarem o desejo de ter a presença da 

equipe como forma de apoio e segurança, de forma respeitosa como pontua Manoel de 

Barros; Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença, 

juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e 

radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e 

controlar situações clínicas estressantes, porém com a consideração feita por Adélia Prado 

ao se referia que retirassem as “parafernálias” como forma de não se utilizar de 

tecnologias desnecessárias.  

Assim, essas narrativas representam, por meio das cenas,  os princípios básicos 

dos cuidados paliativos, pois, Para Rodrigues (2009), sua base está em controlar a dor, 

está na comunicação direcionada para informar e possibilitar que o paciente expresse seus 

sentimentos e tome as suas decisões e em preparar o paciente para a morte e o alívio do 

sofrimento através das necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais, com o 

suporte e a segurança da família, devendo haver o cuidado durante todo o tempo da 

doença e da morte do paciente. 

Além disso, Adélia Prado expressa a sensação de que passaria por todas as fases 

do luto, com exceção da fase da negação, sendo importante explica-las. Considerando a 

vivência de uma doença terminal, Kübler-Ross (1992), fala de cinco estágios nos quais o 

sujeito pode experimentar ao vivenciar o diagnóstico de sua finitude. O estágio da 
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negação e isolamento, estágio da raiva, estágio da barganha, estágio da depressão e 

estágio da aceitação. 

 O primeiro estágio, da negação e isolamento, frequentemente vivenciado no início 

da doença, caracteriza-se por uma defesa provisória na qual o paciente, neste momento, 

prefere compartilhar de situações felizes da sua vida, sonhar com ocasiões agradáveis, a 

fim de não pensar na sua finitude. O sujeito não aceita a sua doença, tendendo a procurar 

diversos profissionais a fim de invalidar o diagnóstico anterior. Essa atitude geralmente 

ocorre por não ter havido antes um preparo psicológico do paciente. É um momento em 

que o paciente deve deixar passar o pensamento sobre sua morte para ser capaz de lutar 

pela sua vida. Quanto a isso, a autora afirma:  

 
Dou grande ênfase a isso porque encaro como uma forma saudável de lidar 

com a situação dolorosa e desagradável em que muitos desses pacientes são 

obrigados a viver durante muito tempo. A negação funciona como um pára-

choque depois de notícias inesperadas e chocantes [...] (KÜBLER-ROSS, 

1992). 

 

 

  O Segundo estágio, o da raiva, é o momento em que o paciente encara a realidade, 

substituindo-o por exaltação, rebeldia, inveja, ressentimento. É um momento difícil para 

os familiares e a equipe uma vez que a raiva se espalha em todas as direções, é um 

momento delicado em que os cuidadores precisam discernir que essa raiva não é de 

ninguém, mas da situação em que se encontram diante da interrupção das atividades da 

vida. Este é um momento importante para o cuidador exercitar sua capacidade de 

contextualizar esse momento, aprendendo a diferenciar os sentimentos relacionados ao 

outro dos sentimentos de sua condição.   

O terceiro estágio, o da barganha, é o momento na qual o paciente procura fazer 

algum tipo de acordo para ser recompensado, desejando realizar alguma coisa como sendo 

a última vez. É uma tentativa de prorrogação, onde pede um prêmio por bom 

comportamento. Além da barganha feita com a equipe do hospital, Kübler-Ross (1992) 
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afirma a existência da barganha feita com Deus, que comumente são conservadas em 

segredo. São promessas de dedicação a Deus em troca de mais tempo de vida.  

O quarto estágio, o da depressão, acontece quando o paciente não pode mais negar 

sua finitude. Ao profissional não cabe tentar animá-lo, mas deixar que exteriorize seu 

sofrimento para que assim, aceite sua situação juntamente com aqueles que com ele 

puderem estar. Sem que haja necessariamente a presença de palavras, mas a presença do 

toque de mão ou apenas a presença de estar ao lado fará com que o paciente se sinta 

acolhido. É neste momento que o paciente se ocupará do que ele pode fazer dali por diante 

e não no que fez no passado. 

E, por fim, o quinto estágio, o da aceitação, se dá quando o paciente tem tempo, 

ou seja, quando não teve uma morte súbita. “É só uma questão de tempo até fechar os 

olhos para sempre”. (KUBLER-ROSS, 1981).  Neste momento é como se a dor tivesse 

desaparecido, quando chega o momento da partida.  

Ou seja, nas narrativas, eles expuseram toda a filosofia dos cuidados paliativos, 

mostrando que é possível desenvolvê-lo dentro do Serviço de Atenção Domiciliar de 

forma potente, cuidadosa e humanizada. 

Pensar nessa atuação no contexto da atenção primária é pretender buscar luzes 

para que o morrer em casa, quando possível, possa ser realizado a partir de um Cuidado 

que possa ser chamado de humanizado, e que os responsáveis por tal assistência possam 

ser também assistidos em suas necessidades de formação profissional e pessoal, e que o 

SUS e sua porta de entrada, a APS, possa cuidar de forma integral ao não excluir o 

processo de morte.  
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“A menina pela janela” – 1893 – Edvard Munch 
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8. (IN)CONCLUSÕES 

 

“Quem cuida e se deixa tocar pelo sofrimento 

humano torna-se um radar de alta sensibilidade, se 

humaniza no processo e, para além do conhecimento 

científico, tem a preciosa chance e o privilégio de 

crescer em sabedoria (...)” 

Leo Pessini (2000) 

 

Através das (in)conclusões despertadas por esse estudo, percebemos o quanto os 

cuidados paliativos no Serviço de Atenção Domiciliar e na Atenção Primária a Saúde 

necessitam ser fortalecidos. Não pretendemos aqui esgotar os esforços em compreender, 

buscar melhorias e falar sobre a temática, por isso, esse é apenas um ciclo que se encerra, 

porém se abre frente a problematização que o tema desperta. Aqui, trata-se de um convite 

a algumas reflexões a partir da vivência que tivemos com esses profissionais que nos 

ajudam a des-cobrir potencialidades e dificuldades enfrentadas no dia a dia de quem está 

na linha de frente do cuidar paliativamente no SAD.   

Mesmo o SAD sendo um importante serviço da atenção domiciliar, considerado 

como um grande avanço para repensar às práticas de saúde, devido a hegemonia 

hospitalar e centralizadora do saber médico, fragmentado e biologicista, no que se refere 

aos cuidados paliativos, ainda há muito para caminhar, tanto com a necessidade de 

profissionais de saúde capacitados, motivados e desejosos pela atuação, como frente a 

uma rede de assistência à saúde que contemple as reais necessidades dos usuários.  

Pensar os cuidados paliativos na assistência domiciliar é resgatar o processo de 

humanizar a morte, sendo este um grande e necessário eixo da saúde pública. Sendo 
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assim, torna-se emergente nos serviços de saúde, que gestores, profissionais de saúde e 

usuários se corresponsabilizem pelo processo de cuidado. No entanto, para isso, torna-se 

necessário que haja interesse dos serviços públicos de saúde de falar sobre a temática, de 

construir espaços que problematizem tal emergência, como forma de potencializar os 

ideais já preconizados pelo próprio sistema de saúde.  

Essa construção coletiva permite que o diálogo entre as redes, fator que também 

parte de um pressuposto da saúde pública, seja posto em evidência, seja estruturado ou 

reestruturado como forma de elencar as potencialidades e desafios por aqueles que estão 

envolvidos diretamente no manejo do paliar.  

Trouxemos a concepção dos profissionais de saúde e os significados que eles 

atribuem aos cuidados paliativos e cuidado humanizado, bem como as habilidades, que 

para eles, são necessárias um profissional de saúde ter para atuar em cuidados paliativos.  

Nossos colaboradores trouxeram inicialmente o entendimento dos cuidados 

paliativos como aquele oferecido ao paciente em situação final de vida, envolvendo desde 

a ideia de não ter mais o que fazer, do ponto de vista curativo, a ser uma atuação que 

requer amor, apoio, dedicação, de forma que contribua com o alívio da dor. Sendo 

destaque o aspecto do “se colocar no lugar do outro”, tratando as pessoas com respeito e 

sem despersonalização, como significado do cuidado humanizado. Ressaltando ainda que 

o domicílio se configura como um espaço apropriado para uma atuação humanizada, uma 

vez que a presença dos familiares, o espaço próprio do paciente e a possibilidade de 

vínculo entre a equipe, paciente e familiares, favorecem.  

Porém a humanização é algo que foi colocado como imperfeito no exercício 

profissional do SAD uma vez que a alta demanda de pacientes não contribui para um 

cuidado efetivo. Neste sentido, entendemos que o cuidado paliativo necessita está 

diretamente relacionado com a humanização do cuidado e que para isso, os profissionais 
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necessitam desenvolver habilidades específicas no que diz respeito a competência 

emocional e comunicativa, ou seja, habilidades relacionais diante da dor humana, em 

especial na proximidade da morte. 

 Em relação aos cuidados paliativos no Serviço de Atenção Domiciliar, 

dialogamos com a perspectiva da falta de relação entre os serviços da rede e a falta de 

itinerário específico para os cuidados paliativos, trazendo os desafios e as implicações 

desta realidade. Dialogamos ainda com a descoberta dos cuidados paliativos no domicílio, 

uma vez que não foi uma atuação e um serviço necessariamente escolhido, mas, para 

muitos uma demanda inerente ao processo de trabalho, que traz motivações e 

desmotivações. No meio do percurso, perceberam que o SAD pode ser o meio para os 

cuidados paliativos no domicílio através da desospitalização, e que esta requer familiares 

envolvidos no processo, enquanto cuidadores e colaboradores no processo assistencial. 

Além disso, a necessidade de discussão da relação entre a rede de assistência à saúde para 

cuidar paliativamente foi posta como uma forma de reconhecer a importância do 

entrelaçar da rede para um diálogo mais efetivo e assim, um fortalecimento frente os 

cuidados da vida e da morte. 

Quanto às dificuldades e potencialidades da realização dos cuidados paliativos no 

Serviço de Atenção Domiciliar, na qual os colaboradores pontuam que as dificuldades 

permeiam o fato da rede não conversar, como o principal desafio, enfrentando a falta de 

recursos, de retaguardas e burocracias resolutivas que supram as necessidades. Além 

disso, pontuam a falta de tempo para a realização de cuidados efetivos frente a alta 

demanda de pacientes, ocasionando assim, muitas vezes, uma atuação mecânica e rápida, 

sugerindo então a constituição de uma equipe que seja exclusiva para os cuidados 

paliativos, porém, a maioria não desejaria fazer parte desta equipe, tanto pela não 

identificação com a atuação, como por não se sentirem preparados, nem emocionalmente 
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e nem academicamente. Angústias frente à morte desestabilizam grande parte dos 

profissionais que compõe o Serviço de Atenção Domiciliar, fragilizando-os frente ao 

cuidado. Porém, também consideram potencialidades que existem e que contribuem para 

suas atuações, que diz respeito principalmente ao fato de os cuidados serem realizados no 

aconchego do lar, entendendo que o domicílio é um grande facilitador para vivenciar 

vínculo e intimidade com os pacientes e familiares. Nos apresentam ainda a 

espiritualidade como algo potencializador e que contribui para a efetivação dos cuidados 

paliativos no domicílio, destacando que a espiritualidade é uma das formas de se 

fortalecer frente ao sofrimento que são postos diariamente. Houve ainda o destaque para 

a importância do psicólogo na equipe, frente a situações que requerem um manejo diante 

do sofrimento emocional de todos os envolvidos, uma vez que se trata de uma profissão 

capaz de abranger um elo entre a equipe com o paciente e familiares e ainda possibilitar 

vias de comunicação capazes de fortalecer o enfrentamento das situações vivenciadas. 

O último capítulo põe em cena a discussão do grande desafio que é o cuidar da 

morte. E para isso, foi fundamental perpassar pela discussão do quanto que a formação 

contribui para o modo de enfrentamento dos profissionais de saúde, pois historicamente, 

existe o desafio de encará-la como uma possibilidade e esse momento também precisa de 

cuidados. Posto isso, foi o momento de compreendermos o que é a morte para os nossos 

colaboradores, cujos significados e conceitos perpassaram pelo entendimento enquanto 

uma passagem, fim de todas as coisas, para alguns ela é necessária, para outros é uma 

“ingrata”. De todo modo, foram conceitos carregados de sofrimento, com experiências 

pessoais dolorosas. Neste capítulo utilizamos as narrativas das cenas, que puderam, 

claramente, nos mostrar tanto o sofrimento que é cuidar da morte, quanto a potencialidade 

deste cuidado no domicílio, mostrando assim que é possível cuidados paliativos e 
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humanizados no SAD quando colocamos em prática as habilidades destacadas como 

necessária para essa atuação.  

Compreendemos que o momento da entrevista foi importante para nossos 

colaboradores, simplesmente por ter sido ofertado a eles um espaço de escuta, tanto dos 

aspectos inerentes ao serviço, quanto dos aspectos pessoais. Foram momentos de muita 

emoção e desabafo, o que nos mostrou o quanto existem dores silenciadas e que precisam 

ser postas para assim serem ressignificadas, tanto como uma forma deles viverem melhor, 

mas também como uma forma de poderem cuidar melhor da dor do outro. Eles necessitam 

de espaço, não só de formação e esclarecimento teórico sobre os cuidados paliativos, 

como expressaram, mas também de acolhimento e autocuidado frente suas necessidades 

pessoais. 

Neste sentido, além da constatação da necessidade de investimento da rede de 

saúde no que diz respeito aos cuidados paliativos no Serviço de atenção Domiciliar, 

através do funcionamento do serviço como um todo, desde os itinerários e fluxos 

específicos como uma forma de tratar à demanda com equidade, princípio este 

estabelecido pelo Sistema único de Saúde, que visa priorizar as necessidades, sendo os 

cuidados paliativos inclusos aí. É preciso também considerar a composição das equipes 

de acordo com o desejo e habilidades necessárias.  

Defendemos que para cuidar dos profissionais de saúde que trabalham com CP, é 

preciso investimento em espaços de cuidado que propiciem suporte emocional diante dos 

sofrimentos vivenciados por eles, bem como a existência de capacitações que não sejam 

meramente informativas, mas formativas, afim de desenvolver habilidades emocionais. 

Também se faz necessário que desde a graduação existam disciplinas e discussões 

acerca dos cuidados paliativos e da terminalidade, como uma forma de o aluno, desde 

cedo, vivenciar espaços potencializadores de discussões sobre vida, morte, morrer e luto, 
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para que o lidar com a morte, na prática, possa, minimamente, está respaldado por espaços 

formadores e de cuidado, uma vez que a vivência pessoal com a morte e o luto não 

trabalhado pode interferir na atuação frente aos pacientes e familiares. Trata-se de um 

cuidado profilático, cuja medida está em prevenir sofrimentos e atuações 

descontextualizadas ou não problematizadas, tendo como ganho principal a oferta de um 

cuidado efetivo que vá ao encontro das necessidades do outro. 

Sendo assim, acima de tudo, este estudo é um convite para que haja um olhar 

diferenciado frente a tudo e todos que estão relacionados à paliação na atenção domiciliar 

do serviço público de saúde. Ver a morte entrando em casa, traz sofrimento pra quem tá 

dentro e para quem tá fora. Por isso, essa dissertação vai ao encontro direto com as 

necessidades de pessoas e serviços que precisam ser reorganizados, com possibilidades 

de caminhos a serem percorridos por todos que se sentirem afetados por essa realidade 

que convoca por mudança.  

Diante do percurso trilhado até aqui cabe salientar que se espera que esta pesquisa 

seja um interlocutor a mais na direção do fortalecimento do Serviço de Atenção 

Domiciliar na Atenção Primária à Saúde, afim de que a APS, “enquanto porta de entrada 

de oferta de cuidados para a vida, possa ser também porta de entrada para o cuidado com 

o processo de morte humanizada”. (G. S. Nogueira da Silva, comunicação pessoal, 22 de 

agosto de 2013). Caminho que acreditamos ser possível, mas que prescinde do 

conhecimento em torno das vulnerabilidades e potencialidades para que seja construído.  
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10. APÊNDICES 

 

10.1 Roteiro de Entrevista 

 

Após ter explicado o contexto da investigação em termos amplos, ter solicitado 

permissão para gravar, ter explicado sobre o TCLE, e ter obtido a autorização, foi 

realizada uma breve explicação do procedimento da entrevista, e posteriormente foram 

feitas as perguntas. Vale salientar que o roteiro exposto faz referência aos temas centrais 

da pesquisa, os objetivos. Estão organizados em forma de perguntas, mas estas serão 

realizadas de forma dialogada, evitando o caráter interrogativo.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

• Nome 

• Idade 

• Estado Civil 

• Filhos/Quantos 

• Religião (Praticante ou não)/Crenças 

• Profissão 

• Nível de Escolaridade 

• Tempo de formado 

• Tempo que trabalha no SAD 

• Tempo que atua em CP (se atua) 

 

ROTEIRO DAS QUESTÕES: 

• Fale sobre seus motivos em escolher o SAD enquanto seu espaço de trabalho. 
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• Como o SAD funciona? 

• Como acontece os fluxos assistenciais entre os setores de atenção da rede, em 

especial na APS? 

•  Como a demanda de Cuidados Paliativos chega para vocês? Como é 

desenvolvido o acompanhamento? 

•  Como o SAD se relaciona com a APS nesse contexto de atenção aos Cuidados 

Paliativos? (Dificuldades e potencialidades/facilidades) 

• O que você entende por cuidados paliativos? (Explorar conceito e significado) 

• Como você escolheu trabalhar com Cuidados Paliativos e o que mais o motiva? 

• Deseja atuar em cuidados paliativos? Como surgiu seu interesse? (Caso ainda não 

tenha vivenciado – explorar os desejos e motivações sobre a atuação em cuidados 

paliativos) 

• Quais as atitudes e habilidades, um profissional precisa desenvolver para trabalhar 

com Cuidados Paliativos no domicílio? 

•  Para você quais as dificuldades encontradas no SAD para trabalhar em cuidados 

paliativos? 

• Fale em detalhes como sente diante de um paciente em situação crônica ou com 

iminência de morte – (explorar pensamentos, lembranças, emoções...) 

• Fale sobre os seus suportes, o que você usa para lidar com as situações que te 

trazem sofrimento ou imagina que podem trazer? 

• Você se sente preparado para trabalhar com CP? Como se preparou/se capacitou? 

(explorar se durante a formação e /ou depois) 

• E sobre a morte? Fale o que é morte para você. 

• Você já vivenciou alguma situação de CP na sua família, em especial em situações 

de proximidade com a morte? Conte um pouco... 
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• Em sua opinião, como deve ser um atendimento que possamos chamar de cuidado 

humanizado em cuidados paliativos no domicílio? Teria alguma diferença se fosse 

em um hospital? 

• O que favorece sua atuação para realizar Cuidados Paliativos no domicilio, no 

SAD? 

• Em sua opinião, o que o SAD necessita para atender pacientes em cuidados 

paliativos? 

• Você acha que a equipe realiza atendimentos em CP que você considera que são 

humanizados? 

• Por fim, em sua opinião, em que os cuidados paliativos podem contribuir na vida 

e morte dos pacientes? 

 Ao final da entrevista, com o gravador desligado, aconteceram discussões 

interessantes na forma de comentários informais que foram importantes para a 

interpretação da narração no seu contexto. No sentido de não perder esta informação, 

utilizamos o recurso do diário de campo. As anotações em diário de campo foram 

realizadas logo após o encerramento do encontro. 

 

10.2 Roteiro da cena projetiva 

 

Cena 1: 

 

Foi solicitado ao colaborador que fechasse os olhos e se deixasse envolver por 

cenas que criaram mentalmente a partir das instruções: 

 

“Construa uma cena em que está presente um profissional de saúde atendendo um 
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paciente. O paciente está com uma doença que não tem mais cura e ele está próximo 

a morte. Crie o encontro, onde eles estão? O profissional está diante de uma 

situação que ele considera difícil de realizar. O que acontece nesse o atendimento? 

Que situação é essa? Como o profissional se sente? Quem mais está presente? 

Alguém mais da equipe? E a família? O que está acontecendo? Como lidou coma a 

dificuldade? Tente mergulhar nessa situação imaginária como se fosse real. ” 

 

Descreva com o máximo de detalhes. Tente mergulhar nessa situação imaginária 

como se fosse real. ” 

 

Foi pedido, após alguns minutos, que abrissem os olhos e relatassem a cena com o 

maior detalhamento possível. 

Esgotado esse momento, procurou-se fazer um rápido relaxamento para aquecer o 

início de outra fantasia dirigida. Segue o mesmo processo, com a seguinte orientação: 

 

Cena 2: 

 

Foi solicitado ao colaborador que fechasse os olhos e se deixasse envolver por 

cenas que criaram mentalmente a partir das instruções: 

 

“Construa uma cena em que você é um paciente em cuidados paliativos e está 

vivenciando um momento importante e que representou para você uma excelente 

situação de cuidado pelos profissionais de saúde. Crie o roteiro, qual sua patologia, 

sua situação de sofrimento? E o que está acontecendo nesse atendimento de tão bom 

e importante. Onde você está Quem está ao seu lado? Pense nas coisas que ainda 
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gostaria de fazer antes de morrer e de dizer a esses profissionais que cuidam de 

você. Como se sente? O que você gostaria de dizer a eles e o que gostaria de ouvir 

desses profissionais? Tente mergulhar nessa situação imaginária como se fosse 

real. ” 

 

Descreva com o máximo de detalhes. Tente mergulhar nessa situação imaginária 

como se fosse real. ” 

 

Foi pedido, após alguns minutos, que abrissem os olhos e relatassem a cena com o 

maior detalhamento possível. 

O fechamento da oficina ocorreu após a discussão da atividade citada acima 

mediante uma avaliação sobre como o participante se sentiu com a experiência, sendo 

pedido que expressasse o resumo do vivido por meio de uma palavra. 

 

10.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para entrevista   

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “QUANDO A PROXIMIDADE DA 

MORTE ENTRA EM CASA: COMPREENDENDO OS CUIDADOS 

PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR”, que tem como pesquisador 

responsável Girleianne Araújo Costa da Silva Souza, sob orientação da professora 

doutora Geórgia Sibele Nogueira da Silva.  

Esta pesquisa pretende compreender a atu(ação) do Serviço de Atenção 

Domiciliar em Cuidados Paliativos no contexto da Atenção Primária à Saúde e sua 

implicação com o cuidado humanizado. O motivo que nos leva a fazer este estudo é querer 
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buscar, ao escutar os profissionais de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar, quanto ao 

lugar dos cuidados paliativos no dia a dia, des-cobrir, juntamente com eles, caminhos para 

a realização de um Cuidado humanizado e integral de acordo com os princípios 

defendidos para a assistência em cuidados paliativos.  

Caso deseje, você participará de uma entrevista com uso de cenas, que será 

gravada em áudio e transcrita posteriormente para uso na pesquisa.  

Durante essas atividades, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto emocional por alguma pergunta que, se 

necessário, será minimizado através de um encaminhamento a um serviço de Psicologia. 

Cabe registrar que a pesquisadora possui condições de oferecer um acolhimento e suporte 

terapêutico inicial, devido a ser profissional de psicologia.  E você terá como benefício a 

contribuição da produção de conhecimento na área do estudo, assim como a possibilidade 

de ressignificar vivências possivelmente dolorosas. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora Girleianne Araújo 

Costa da Silva Souza.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Girleianne Araújo Costa da Silva Souza, através do celular: 84-98762.5505, ou do e-mail 

girleianne@hotmail.com, ou para a orientadora da pesquisa Geórgia Sibele Nogueira da 

Silva, celular: 84-99471-0024, email: gsibele@uol.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause 

constrangimento de qualquer natureza. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, 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 período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Girleianne Araújo Costa da Silva. 

 

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 “QUANDO A PROXIMIDADE DA MORTE ENTRA EM CASA: 

COMPREENDENDO OS CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO 

DOMICILIAR”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal ___/___/___. 
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_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “QUANDO A PROXIMIDADE 

DA MORTE ENTRA EM CASA: COMPREENDENDO OS CUIDADOS 

PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e de 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 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/___/___. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA USO DE 

CENAS 

 

Esclarecimentos 
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Este é um convite para você participar da pesquisa: “QUANDO A PROXIMIDADE DA 

MORTE ENTRA EM CASA: COMPREENDENDO OS CUIDADOS 

PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR”, que tem como pesquisador 

responsável Girleianne Araújo Costa da Silva Souza, sob orientação da professora 

doutora Geórgia Sibele Nogueira da Silva.  

Esta pesquisa pretende compreender a atu(ação) do Serviço de Atenção 

Domiciliar em Cuidados Paliativos no contexto da Atenção Primária à Saúde e sua 

implicação com o cuidado humanizado. O motivo que nos leva a fazer este estudo é querer 

buscar, ao escutar os profissionais de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar, quanto ao 

lugar dos cuidados paliativos no dia a dia, des-cobrir, juntamente com eles, caminhos para 

a realização de um Cuidado humanizado e integral de acordo com os princípios 

defendidos para a assistência em cuidados paliativos.  

Caso deseje, além da entrevista, que será gravada em áudio e transcrita 

posteriormente para uso na pesquisa. Você também participará de duas “cenas”, que 

também será gravada e transcrita posteriormente. 

Durante essas atividades, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto emocional por alguma pergunta que, se 

necessário, será minimizado através de um encaminhamento a um serviço de Psicologia. 

Cabe registrar que a pesquisadora possui condições de oferecer um acolhimento e suporte 

terapêutico inicial, devido a ser profissional de psicologia.  E você terá como benefício a 

contribuição da produção de conhecimento na área do estudo, assim como a possibilidade 

de ressignificar vivências possivelmente dolorosas. 
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Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora Girleianne Araújo 

Costa da Silva Souza 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Girleianne Araújo Costa da Silva Souza, através do celular: 84-98762.5505, ou do e-mail 

girleianne@hotmail.com, ou para a orientadora da pesquisa Geórgia Sibele Nogueira da 

Silva, celular: 84-99471-0024, email: gsibele@uol.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause 

constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, 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 período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Girleianne Araújo Costa da Silva Souza. 
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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 “QUANDO A PROXIMIDADE DA MORTE ENTRA EM CASA: 

COMPREENDENDO OS CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO 

DOMICILIAR”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal ___/___/___. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “QUANDO A PROXIMIDADE 

DA MORTE ENTRA EM CASA: COMPREENDENDO OS CUIDADOS 

PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e de direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/___/___. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora. 

 

 

10.4 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para gravação de voz 

 

Eu, _________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “QUANDO A PROXIMIDADE DA 

MORTE ENTRA EM CASA: COMPREENDENDO OS CUIDADOS 

PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR”,  poderá trazer e entender, 

especialmente, os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista e cenas, AUTORIZO, por meio 

deste termo, a pesquisadora Girleianne Araújo Costa da Silva Souza a realizar a gravação 

de minha entrevista e cenas sem custos financeiros a nenhuma parte. Esta 

AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos:  

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;  
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2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais;  

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas;  

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização;  

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa Girleianne Araújo Costa da Silva, e após esse período, serão 

destruídos e;  

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.  

 

Natal, ___________________________________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 


