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RESUMO 

Os Cuidados paliativos são considerados cuidados integrais destinados aos pacientes cuja 

doença não responde mais ao tratamento curativo. É uma abordagem de assistência diferenciada 

que visa promover a melhoria da qualidade de vida do paciente, de seus familiares e amigos, 

através do alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. O objetivo deste estudo 

foi analisar os sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem que presta assistência a 

pacientes com câncer em cuidados paliativos. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo 

com abordagem qualitativa, tendo sido realizados oito grupos focais, que aconteceram entre 

junho e julho de 2018, totalizando a participação de 37 membros da equipe de enfermagem, os 

quais desenvolvem suas atividades laborais na enfermaria de oncologia de um hospital 

universitário. Foi utilizado um questionário semiestruturado, contendo questões fechadas sobre 

os dados sociodemográficos dos entrevistados, sua formação e funções na equipe. Após o 

preenchimento do questionário, foram realizados grupos focais sobre os sentimentos 

vivenciados pela equipe de enfermagem no cuidado ao paciente terminal. A análise foi realizada 

conforme a técnica de análise de conteúdo temática de Bardin, adaptada por Minayo. Os dados 

foram transcritos e transportados para o software Atlas.ti, versão 8.4.16.0, no qual foram 

implementadas as etapas de pré-análise e exploração do material, havendo a codificação do 

material e organização em categorias e subcategorias, e, posteriormente, o tratamento dos 

resultados. O sofware Atlas.ti é uma ferramenta que auxilia o pesquisador no processo de 

organização da análise dos dados. O software contribui para a organização dos dados, a 

otimização do processo analítico, além de ser maleável para inúmeros tipos de pesquisas 

qualitativas (SILVA JÚNIOR, 2018). Surgiram as seguintes categorias: “O trabalho em 

oncologia”; “Sentir-se preparado para lidar com pacientes oncológicos em cuidados paliativos”; 

“Sentimentos da enfermagem que cuida de paciente em cuidados paliativos por câncer”; 

“Interferência dos sentimentos na assistência ao paciente em cuidados paliativos por câncer”; 

“Fatores organizacionais que intensificam os sentimentos do profissional”. Os resultados 

demonstraram que a equipe de enfermagem necessita de preparo técnico e emocional para 

lidarem com os pacientes em cuidados paliativos por câncer. Conclui-se que o cuidado 

permanente com os pacientes em cuidados paliativos, desvelam sentimentos de angústia, 

frustração e sofrimento, os quais são expressos pelo fato de se sentirem impotentes e 

despreparados para o cuidado na terminalidade. Para que o cuidado integral ao paciente seja 

possível é necessário o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, sendo os profissionais da 



 

enfermagem os atores chave desse processo, pois cuidam do paciente em tempo integral, 

partilhando suas necessidades e suas dores. Mediante os achados desta pesquisa, propõe-se um 

projeto de Extensão como proposta de implantação de educação continuada intitulado: 

“práticas integrativas: promovendo a saúde do trabalhador de enfermagem em cuidados 

paliativos” com efetiva interação e cooperação técnica entre Hospital Universitário Onofre 

Lopes e Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte voltado para 

profissionais de enfermagem que lidam com o cuidado ao paciente oncológico em cuidados 

paliativos, a fim de consolidar uma assistência de qualidade, comprometida com as reais 

necessidades do Sistema Único de Saúde.  

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Cuidados de Enfermagem. Câncer. Sentimentos. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Palliative care is considered integral care for patients whose disease no longer responds to the 

so-called curative treatment. It is a differentiated approach to care that aims to improve the 

quality of life of patients, their families and friends, through the relief of physical, 

psychological, social and spiritual suffering. The aim of this study was to analyze the feelings 

experienced by the nursing team that assists cancer patients in palliative care. This is an 

exploratory and descriptive study with a qualitative approach. Eight focus groups were held, 

which took place between June and July 2018, totaling the participation of 37 members of the 

nursing team, who develop their work activities in the oncology ward. from a university 

hospital. A semi-structured questionnaire was used, containing closed questions about the 

sociodemographic variables related to the interviewees, their formation and team functions; 

After completing the questionnaire, focus groups were conducted on the feelings experienced 

by the nursing staff regarding terminal patient care. The analysis was performed according to 

Bardin's thematic content analysis technique, adapted by Minayo. Data were transcribed and 

transported to Atlas-ti software, version 8.4.16.0, which implemented the pre-analysis and 

material exploration steps, coding the material and organizing it into categories and 

subcategories, so that it could be done. thereafter the treatment of the results. The following 

categories emerged: “Work in Oncology”; “Feeling prepared to deal with cancer patients in 

palliative care”; “Feelings of nursing caring for patients in palliative cancer care”: “Interference 

of feelings in patient care in palliative cancer care”; "Organizational factors that intensify the 

feelings of the professional." The results showed that the nursing staff needs technical and 

emotional preparation to deal with patients in palliative cancer care. This preparation does not 

yet exist in the team in question, having been initiated by the service the technical preparation 

in palliative care, but still no proposal regarding emotional care with the professional, which 

would reduce the suffering caused by dealing with patients at the end of life and would improve 

patient and family care. Thus, it is concluded that the permanent care with patients in palliative 

care, reveal feelings of anguish, frustration and suffering, which are expressed by the fact that 

they feel helpless and unprepared to care in terminality. For comprehensive patient care to be 

possible, the involvement of a multidisciplinary team is necessary, with nursing professionals 

being the key actors in this process, as they are the ones who take care of the patient full time, 

sharing their needs and pains. Based on the findings of this research, an extension project is 



 

proposed as a proposal for the implementation of continuing education entitled: “integrative 

practices promoting the health of nursing workers in palliative care” with effective interaction 

and technical cooperation between Onofre Lopes University Hospital and Escola de Health of 

the Federal University of Rio Grande do Norte aimed at nursing professionals who deal with 

the care of cancer patients in palliative care. The School of Health, through the course of 

massage therapy presents itself as an active learning scenario, as it provides the acquisition of 

fundamental knowledge and skills by stimulating the use of these integrative therapies in a 

rational, safe, effective and quality way. However, it is necessary to strengthen the practice of 

care for nursing professionals through integrative practices, in order to consolidate nursing care 

in quality palliative care, committed to the real needs of the Unified Health System. 

Keywords: Palliative Care. Nursing Care. Cancer. Feelings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABCP Associação Brasileira de Cuidados Paliativos 

ANCP Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

CFM Conselho Federal de Medicina 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

CP Cuidados Paliativos 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

ECI Edifício Central de Internações 

HUOL  Hospital Universitário Onofre Lopes 

INCA Instituto Nacional de Câncer 

OMS Organização Mundial da Saúde 

SBGG Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

SUS  Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNACON Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia  

ESUFRN         Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1 -  Participantes da pesquisa conforme etapas da coleta de dados. HUOL - 

Natal/RN, 2019.  

QUADRO 2 Etapas dos grupos focais acerca dos sentimentos vivenciados pela 

equipe de enfermagem na assistência aos pacientes em cuidados 

paliativos por câncer. 

QUADRO 3 Caracterização sociodemográfica da equipe de enfermagem do setor de 

oncologia. Natal/RN 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 -  Sentimentos da equipe de enfermagem na assistência ao paciente com 

câncer em cuidados paliativos 

FIGURA 2 Diagrama com as representações das etapas de análise qualitativa utilizadas 

na pesquisa baseado na análise de conteúdo de Minayo. Natal/RN, 2019. 

FIGURA 3 Tela do Atlas ti apresentando a entrevista transcrita e os códigos redigidos.  

Natal/RN, 2019. 

FIGURA 4 Tela do Atlas Ti apresentando a análise das questões abertas do 

questionário aplicado aos profissionais participantes do estudo. Natal/RN, 

2019. 

FIGURA 5 Tela do Atlas ti apresentado as categorias e subcategorias elucidadas a 

partir da análise de conteúdo das falas do grupo focal. Natal/RN, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE APÊNDICES E ANEXOS 

 

 

Apêndice 1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  

Apêndice 2 Termo de Autorização para Gravação de Voz  

Apêndice 3 Questionário Sociodemográfico  

Apêndice 4 

Anexo 1 

 

Roteiro de Entrevista para Grupo Focal 

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 



   15 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Há, na atualidade, um contexto de progressivo envelhecimento populacional, associado 

a um predomínio de doenças crônico-degenerativas de evolução lenta e um crescente e 

constante aumento de novos casos de câncer. Em relação ao câncer, essa é uma doença que traz 

a morte como algo possível e evidente, que desperta fragilidade e necessita de uma assistência 

digna na qual os parâmetros éticos devem ser seguidos para que se possa morrer com dignidade. 

Seu diagnóstico tardio dificulta o tratamento com o objetivo curativo, reduzindo o tempo de 

sobrevida e a qualidade de vida das pessoas. Quando não há possibilidade de cura da doença, 

devem ser implementadas medidas de cuidados que visem à manutenção do conforto e da 

qualidade de vida, a partir da prática dos cuidados paliativos. (SILVA et al., 2015). 

Nesse contexto, os cuidados paliativos são definidos como uma abordagem que 

promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças 

ameaçadoras à continuidade da vida. São realizados por meio de cuidados de prevenção, alívio 

do sofrimento e da identificação precoce, tratamento e avaliação da dor e outros sintomas, e de 

problemas psicossociais e espirituais com o objetivo de proporcionar a melhor qualidade de 
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vida possível, com foco na pessoa e não mais na doença (RODRIGUES; LIGEIRO; SILVA, 

2015). 

Os cuidados paliativos surgiram inicialmente para atender a pessoa com câncer, todavia, 

devido às atuais mudanças demográficas e epidemiológicas, estendem-se a pacientes idosos 

e/ou com alguma doença crônica, sem possibilidade de tratamento modificador da doença, mas 

ainda com a possibilidade de cuidados para melhoria da qualidade vida ao processo de morte e 

morrer (SILVA; SILVA, 2013). 

As mudanças no perfil demográfico brasileiro nos últimos anos, denominado de 

“envelhecimento” da população, junto com a transformação nas relações entre as pessoas e seu 

ambiente, mostrou uma alteração importante no perfil de morbimortalidade, diminuindo a 

ocorrência das doenças infectocontagiosas e colocando as doenças crônico-degenerativas, 

dentre elas o câncer, como novo centro de atenção dos problemas de doença e morte da 

população brasileira (INCA, 2014). 

Os cuidados paliativos insuflam a necessidade de assistência multiprofissional a 

pacientes que enfrentam doenças que ameaçam a vida, posto que a doença e seu tratamento 

atingem dimensões biopsicossociais e espirituais. Dessa forma, considera-se o cuidado 

multidisciplinar como um dos aspectos essenciais dos cuidados paliativos, exercido por uma 

equipe de profissionais, constituída por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, 

assistente social, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionistas e assistente espiritual, 

entre outros (SILVA; SILVA, 2013). 

Nesse contexto de cuidados paliativos em saúde de forma multidisciplinar, os 

profissionais de enfermagem destacam-se por estarem durante às vinte e quatro horas junto ao 

paciente e possibilitar o estabelecimento de uma relação interpessoal e também as práticas do 

cuidar, além de permitir conhecer o sentido existencial do adoecimento, as demandas e desejos 

por práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, e as necessidades face o processo 

de morrer (SILVA; PEREIRA; MUSSI, 2015).  

É essencial para o paciente, familiares e para os outros profissionais, o significado do 

cuidado de enfermagem à pessoa com câncer em processo de final de vida e sua importância 

inclui desde os cuidados relacionados ao aperfeiçoamento do manejo e alívio da dor e da fadiga, 

até o desenvolvimento das habilidades comunicativas e de atenção aos aspectos psicossociais, 

além da competência técnica (DEVIK; HELLZEN; ENMARKER, 2015). 

Sabe-se que a equipe de Enfermagem está inserida no contexto da prática de cuidar, e 

é impossível não se pensar na organização desta prática, considerando-se que os cuidados 
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paliativos são aplicados a uma área de intervenção em saúde na qual os cuidados de 

enfermagem representam o seu maior sustentáculo, haja vista a participação desses 

profissionais na maior parcela de práticas de cuidados à pessoa em processo de terminalidade. 

Portanto, a pessoa que se encontra com uma doença crônica, evolutiva e progressiva, 

com prognóstico supostamente reduzido ao mais precocemente possível, espera no decorrer 

dessa fase da vida em que o sofrimento é intenso, que a equipe de enfermagem possa lhes 

garantir a possibilidade de cuidados de qualidade e de defesa da sua dignidade. 

A dignidade humana é um valor essencial na prática do enfermeiro e sua equipe, em 

especial, no cuidado à pessoa que está em fase terminal de vida. O Código de Ética 

Profissional da Enfermagem traz como um dos princípios fundamentais da profissão, o 

respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos em todas as suas dimensões (COFEN, 

2017). 

Nessa mesma interface do cuidado, o lidar com a proximidade da morte ecoa 

sentimentos diversos nos profissionais e em especial na enfermagem por estar em tempo 

integral ao lado dos pacientes, familiares e amigos. Em um estudo realizado por Almeida, 

Sales e Marcon (2014), diante da situação de terminalidade dos doentes oncológicos, os 

profissionais de enfermagem desvelam sentimentos de angústia, frustração e sofrimento, os 

quais são expressos como consequências de suas escolhas, pelo fato de se sentirem 

impotentes e despreparados para o cuidado na terminalidade. 

 De acordo com a mesma pesquisa citada acima, os profissionais experimentam 

sentimentos de realização, dever cumprido e satisfação ao visualizar os resultados do seu 

trabalho por meio do reconhecimento manifestado pelo doente com câncer e seus familiares. 

Tais sentimentos motivam a equipe de enfermagem a prosseguir exercendo seu trabalho. 

Percebe-se, dessa forma, a dicotomia dos sentimentos vivenciados, assim como a influência 

desses sentimentos na qualidade da assistência oferecida ao paciente em cuidados paliativos.  

Destaca-se que durante a realização desse estudo houve uma capacitação da equipe de 

enfermagem do setor de oncologia do hospital em estudo, com vistas a melhorar o preparo 

técnico para qualificar a assistência ao paciente em cuidados paliativos. Esse curso foi 

organizado pelos enfermeiros especialistas da Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (UNACON) do próprio hospital. 

Considera-se de fundamental relevância a capacitação técnica dos profissionais de 

enfermagem, entretanto, não se tem dado a mesma importância aos sentimentos vivenciados 
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por essa equipe ao cuidar de pacientes em finitude de vida e a influência que esses sentimentos 

possuem na assistência oferecida a essas pessoas. 

A preocupação com a temática motivou a realização desse estudo que busca resposta 

ao seguinte questionamento: Quais os sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem que 

presta assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos? 

Dessa maneira, esse trabalho busca conhecer quais os sentimentos vivenciados pela 

equipe de enfermagem do setor de oncologia de um hospital universitário ao lidar com o 

paciente em cuidados paliativos e como esses sentimentos podem estar influenciando a 

qualidade da assistência prestada. 

 

 

 

1.1.JUSTIFICATIVA 

Os pacientes em fase “terminal” apresentam características peculiares em razão do 

processo de finitude e das suas condições clínicas precárias, pois requerem maior atenção 

quanto às necessidades de conforto e diminuição dos sintomas mais estressores a fim de 

melhorar sua qualidade de vida, dos seus familiares e amigos. 

A equipe de enfermagem assume grande parte do cuidado, pois são esses profissionais 

que estão ao lado do paciente durante toda internação, prestando assistência em tempo integral. 

Dessa maneira, nos momentos de cuidado, a equipe de enfermagem pode passar por sofrimento 

emocional ao se defrontar com situações suscitadas pela doença do paciente. Isso requer a 

compreensão de como esses profissionais vivenciam o cuidado, como esses sentimentos 

interferem na sua assistência ao paciente e que devem ser levadas em consideração no 

planejamento das ações de saúde voltadas a esses profissionais. 

O presente estudo é relevante, uma vez que pretende conhecer os sentimentos da equipe 

de enfermagem ao cuidar do paciente oncológico em cuidados paliativos, assim como poderá 

possibilitar aos profissionais uma melhor compreensão dos seus valores e crenças diante desse 

processo, sentindo-se mais preparados ao lidarem com os pacientes, familiares e amigos que 

estiverem diante dessa situação. 

O interesse por esse tema surgiu inicialmente quando me deparei inserida em uma 

equipe de enfermagem que cuidava de pacientes com câncer em cuidados paliativos e senti a 
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fragilidade desses profissionais, tanto no que se refere à capacitação técnica, quanto aos 

sentimentos vivenciados.  

Em 2016 houve uma grande mudança na distribuição dos pacientes internados no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no qual foi criado um setor específico para 

oncologia, onde inicialmente funcionava o setor de clínica cirúrgica. Esse rearranjo foi realizado 

sem preparo antecipado dos funcionários que ali já realizavam suas atividades, bem como não 

houve a escuta para saber quais profissionais tinham o perfil para trabalhar em oncologia. 

Diante dessa situação, gerou-se muita insegurança e estresse com o novo perfil dos pacientes, 

angústia por presenciar o sofrimento humano de forma mais exacerbada. 

Inserida nesse contexto, vivenciei no âmbito particular uma experiência de câncer 

metastático com a minha irmã Simara, que na época tinha 28 anos. Foram três anos de lutas, 

sofrimentos e aprendizado nessa caminhada. Diante de todos os momentos que vivenciamos, 

pude entender a importância de uma equipe preparada para atuar de forma segura e humana. 

Foram muitos os internamentos, e quando estamos do outro lado, como paciente e familiar, 

entendemos o real valor de uma equipe de enfermagem que está sempre ao seu lado, capacitada, 

bem qualificada, mas que tem a humanização como preceito máximo na realização da 

assistência. Hoje, minha irmã Simara não está mais entre nós, mas é muito confortante como 

familiar saber que ela foi bem assistida. 

A importância desse estudo revela-se em explorar os sentimentos vivenciados pela 

enfermagem frente aos cuidados paliativos, o que auxiliará na interpretação do significado 

desses cuidados para o indivíduo e na identificação de fatores que facilitam e dificultam o cuidar 

diário de um paciente em cuidado paliativo, juntamente com sua família e amigos. Acredita-se 

que esse conhecimento pode trazer ações voltadas à saúde do trabalhador, diminuindo seu 

sofrimento diante das situações difíceis do seu trabalho, assim como melhorar a assistência 

oferecida ao paciente. 

Considerando que o HUOL é um hospital escola, esse estudo poderá contribuir também 

para a formação de enfermeiros e técnicos em enfermagem, que busque um olhar diferenciado 

no cuidar do paciente paliativo, onde o foco de atenção é deslocado da doença para a pessoa 

doente, em sua história de vida, contexto familiar e em seu processo de adoecimento e morte, 

proporcionando a todos os envolvidos, conforto psicológico, social e espiritual. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 Analisar os sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem que presta assistência 

a pacientes com câncer em cuidados paliativos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o perfil da equipe de enfermagem que presta assistência a pacientes com 

câncer em cuidados paliativos; 

 

 Conhecer os sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem na prestação da 

assistência a pacientes em cuidado paliativo; 

 

 Identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem na prestação da 

assistência a pacientes em cuidados paliativos. 

 

 Construir uma proposta de projeto de extensão com cooperação técnica 

ESUFRN/HUOL para capacitação dos enfermeiros e técnicos em enfermagem que 

prestam cuidados à pacientes em cuidados paliativos capaz de subsidiar o uso das 

terapias integrativas como estratégia para diminuir o sofrimento ao trabalhar com a 

terminalidade da vida e assim favorecer o cuidado holístico e humanizado. 
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3. PRESSUPOSTO 

 

Considera-se que conhecer os sentimentos, as dificuldades e as limitações dos 

profissionais da enfermagem que cuidam de pacientes com câncer em cuidados paliativos, 

poderá melhorar a qualidade da assistência prestada ao paciente, familiares e amigos, nessa fase 

de terminalidade. Acredita-se que através de capacitação, sensibilização, conhecimento técnico 

e suporte emocional ao trabalhador de enfermagem, haverá um melhor preparo do profissional 

para lidar com situações de finitude, assim como prestar uma melhor assistência aos pacientes 

com câncer em cuidados paliativos no Hospital Universitário Onofre Lopes. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 “Mas tenho muito medo do morrer. O morrer pode vir 

acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos 

enfiados no meu corpo, contra a minha vontade, sem que 

eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de 

mim mesmo; solidão, ninguém tem coragem ou palavras 

para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte, 

medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, 

depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e 

sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que 

se ama, em meio a visões de beleza” (RUBEM ALVES, 

PROJETO RELEITURAS) 

 

O presente capítulo constitui-se do conhecimento que fundamenta e relaciona-se aos 

sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem na prestação da assistência a pacientes em 

cuidados paliativos. Infere-se que, para melhor compreensão sobre a temática, torna-se 

necessária uma organização dos aspectos que permeiam esse evento. Deste modo, subdividiu-

se o capítulo em subitens sequenciados, e apresentados conforme proposta do estudo. 

 

4.1 O PACIENTE TERMINAL 

A morte está presente no processo de vida de todos os seres vivos. Porém, ela é quase 

sempre contestada pelo ser humano, e é sentida como algo muito distante na vida do ser 

humano. Essa situação muda quando o indivíduo tem um diagnóstico de câncer, onde ele se 

depara, talvez pela primeira vez, com a possibilidade de morrer. Com o agravamento da doença 

e a instalação de um quadro de irreversibilidade, esse sentimento torna-se mais próximo, e 

podem surgir outros sentimentos e posturas diante da vida. 

Segundo Domingues et al (2013), pode-se considerar como paciente terminal a pessoa 

cuja condição física geral está tão prejudicada que não há mais nenhum tratamento para a 

recuperação da sua saúde. 
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Os mesmos autores citados acima referem que o sofrimento do paciente terminal, bem 

como da sua família e amigos, abrange os aspectos biopsicossociais. É natural que surjam 

conflitos tanto na dificuldade de aceitação daquele estado terminal, assim como no tratamento 

de feridas emocionais não curadas, frustrações, arrependimentos, preocupações, dentre muitas 

outras razões que envolvam a vida, a doença e a morte, mesmo que o paciente seja uma pessoa 

considerada emocionalmente forte. 

A médica psiquiatra Elisabeth Kluber Ross que escreveu o livro A morte e o morrer 

(1969), definiu os estágios pelos quais passam os pacientes diante de uma doença fatal que 

ameace sua vida. Esses estágios são a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

 A negação vem com um mecanismo de defesa temporário do ego contra a dor psíquica 

diante da morte. O segundo estágio é a raiva ou frustração, onde os relacionamentos se tornam 

hostis pela consciência da morte iminente. Nessa fase o doente transforma sua frustração em ter 

que interromper suas atividades diárias em raiva, podendo ser agressivo com as pessoas a sua 

volta. A terceira fase é a barganha, na qual a maioria é feita com Deus. A pessoa implora, 

geralmente a Deus, para que lhe devolva a vida em troca de sacrifícios e renuncias, como por 

promessa de uma vida dedicada aos pobres e à caridade. Na realidade, a barganha é uma 

tentativa de adiamento e o paciente se mantém sereno, reflexivo. Na quarta fase, da depressão, 

o paciente entende sua fragilidade e não tem mais como negar sua condição terminal, 

predominando sentimento de grande perda, dor e sofrimento. Quando há a estabilidade das 

emoções, considera-se que ele está entrando na fase da aceitação. Devem ser priorizadas a paz 

e a dignidade do paciente, pois normalmente ele alterna sentimentos de luta e de luto (ROSS, 

1969).   

É importante salientar que cada indivíduo tem um tempo diferente em cada fase, pode 

não passar por todas elas e não necessariamente nessa ordem. Os fatores intrínsecos ao 

indivíduo e à sua rede de apoio podem influenciar na maneira de enfrentar a situação 

(DOMINGUES et al, 2013). 

A compreensão de que a vida é finita e que a morte é parte desse processo poderá ser 

uma experiência libertadora, tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde. A certeza 

que a vida tem um fim pode trazer a consciência de que nem toda doença pode ser curada. Mas, 

independentemente do contexto, todo ser humano pode ser cuidado por outro ser humano até 

sua morte. 

Entender a morte e os sentimentos que a norteiam é fundamental para compreender as 

angústias daqueles que vivem seus momentos finais. Dessa maneira, se os profissionais de 



   24 

saúde tiverem esse entendimento ampliado, poderão oferecer um cuidado muito melhor aos 

seus pacientes. 

 

 

4.2 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2018), as doenças e agravos não transmissíveis 

já são os principais responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo. Estima-se 

que em 2018, o número de novos casos de câncer na população seja algo em torno de 600 mil, 

representando a causa de 21% dos óbitos no mundo (INCA, 2018).   

Os problemas do atual sistema de saúde brasileiro, dificultando o acesso aos serviços de 

saúde, resultam em diagnóstico tardio da doença, déficits em nível de formação profissional, 

bem como grande tempo de espera entre o diagnóstico e o início do tratamento. Todos esses 

fatores contribuem para a elevada taxa de morbimortalidade por câncer (SILVA et al, 2015). 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP, 2012), existe um crescente 

envelhecimento populacional, associado ao predomínio de doenças crônico-degenerativas, 

entre elas o câncer. Juntamente a isso, algumas mudanças sociais como a solidão, o 

individualismo, o racionalismo e o distanciamento com elementos religiosos, tornam a 

proximidade com a morte um momento de muito sofrimento ao ser humano. 

Os Cuidados Paliativos no Brasil iniciaram-se na década de 80 e a Medicina Paliativa 

veio a se tornar uma área de atuação médica reconhecida em 2011. A medicina paliativa foi 

reconhecida pela primeira vez no Reino Unido em 1987 (FROSSARD, 2016).  

O resultado de uma pesquisa da consultoria britânica Economist Intelligence Unit sobre 

o Índice de Qualidade de Morte em 2015 (Death Quality Index 2015), onde se classifica países 

em relação aos cuidados paliativos oferecidos à sua população segundo critérios como ambiente 

de saúde e cuidados paliativos, recursos humanos, formação de profissionais, qualidade de 

cuidado e engajamento da comunidade. Dos 80 países avaliados, o Brasil ficou na 42° posição 

(SBGG, 2015).  

No Brasil, a partir do ano 2000, os cuidados paliativos apresentaram um crescimento de 

serviços significativo, porém ainda com uma distribuição desigual. Há concentração dos 

serviços na região Sudeste, especialmente em São Paulo, o que demonstra grandes diferenças 

do cuidado com a visão paliativa entre as regiões brasileiras (ANCP, 2013). 
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O Estado de São Paulo inova ao propor a implantação de uma rede de Cuidados 

Paliativos na Saúde Pública do Estado em 2017, por meio do projeto de Lei nº 599, de 2014. 

Esta lei prevê que todos os municípios com mais de cem mil habitantes tenham uma rede de 

Cuidados Paliativos com cobertura total à população local, e os municípios com menos de cem 

mil habitantes contem com centro de referência em Cuidados Paliativos. Trata-se de uma 

iniciativa que deveria ser efetivada em todo o território nacional (GOMES; OTHERO, 2016).  

 Em um estudo realizado em 2015 por Othero et al., foram pesquisados 68 serviços 

brasileiros de cuidados paliativos. Metade desses serviços encontra-se no estado de São Paulo, 

demonstrando, mais uma vez, a grande deficiência na distribuição dos serviços pelo país. 

Segundo a pesquisa, o modelo de atendimento mais prevalente é o do tipo ambulatorial (53%), 

prevalece a assistência a adultos (88%) e idosos (84%), e o modelo de financiamento mais 

comum é o público (50%). 

Em 2011, o Conselho Federal de Medicina regulamenta a especialidade médica de 

cuidados paliativos, através da resolução nº 1.973/11 com o intuito de que a criação da área 

traga mais visibilidade a um tipo de trabalho médico que já existe e é realizado com rigor 

científico (CFM, 2011). 

Apesar de avanços pontuais, não existia uma legislação sobre cuidados paliativos no 

Brasil, que normatizasse a assistência oferecida. Em 31 de outubro de 2018, a Comissão 

Intergestores Tripartite, através da Resolução nº 41 da Portaria nº 3.519/GM/MS de 29 de 

outubro de 2018, dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz 

dos cuidados continuados integrados, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os 

objetivos apontados por essa Resolução, temos: integrar os cuidados paliativos na rede de 

atenção à saúde; promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes; incentivar o trabalho 

em equipe multidisciplinar; fomentar a instituição de disciplinas e conteúdos programáticos de 

cuidados paliativos no ensino de graduação e especialização dos profissionais de saúde; ofertar 

educação permanente em cuidados paliativos para os trabalhadores da saúde no SUS; promover 

a disseminação de informação sobre os cuidados paliativos na sociedade; ofertar medicamentos 

que promovam o controle dos sintomas dos pacientes em cuidados paliativos; e 

desenvolvimento de uma atenção à saúde humanizada, baseada em evidências, com acesso 

equitativo e custo efetivo, abrangendo toda a linha de cuidado e todos os níveis de atenção, com 

ênfase na atenção básica, domiciliar e integração com os serviços especializados (BRASIL, 

2018). 
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Nesse cenário, os cuidados paliativos se estabelecem como cuidados ativos totais 

prestados a pacientes, seus familiares e amigos quando se entende que o doente já não se 

beneficiará de tratamento antitumoral. Neste momento, o enfoque do tratamento será voltado 

para a qualidade de vida, o controle dos sintomas do doente e o alívio do sofrimento humano 

(BRASIL, 2001). 

Paliar, derivado do latim pallium, significa proteger. Esse termo era dado ao manto que 

os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. Proteger 

alguém é uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor e o sofrimento, sejam eles 

de origem física, psicológica, social ou espiritual (ANCP, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), cuidado paliativo é a 

abordagem que promove qualidade de vida aos pacientes e seus familiares diante de doenças 

que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a 

identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual. 

Gomes e Othero (2016) afirmam que na prática dos Cuidados Paliativos é necessário o 

trabalho de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar voltada para o ser humano em sua 

integralidade e a necessidade de intervenção em sintomas de natureza física, social, emocional 

e espiritual. 

Quando se busca compreender onde surgiu o conceito de cuidados paliativos, depara-se 

com o “hospice”, que vem do latim hospes que significa hospedar um convidado ou estranho. 

Esse termo surgiu em meados do século IV com a médica Fabíola, quando ela resolve fundar 

um abrigo aos pobres, doente e peregrina, de acordo com preceitos cristãos. Durante a Idade 

Média, os cuidados aos doentes terminais eram exercidos por religiosos (freiras, monges e 

voluntárias) em seus mosteiros. Nos séculos seguintes (entre os séculos XVII e XIX), os 

cuidados aos enfermos eram realizados em instituições de caridade, por católicos e protestantes, 

o que mais tarde passaram a ter a característica de hospitais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2015). 

Conforme a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2015), o termo “hospice” 

foi utilizado pela primeira vez em 1942como um local de cuidados a pessoas doentes em final 

de vida, por Madame Jeanne Garnier, que fundou o Dames de Calvaire em Lyon, França. Em 

1967, Cicely Saunders, enfermeira, assistente social e médica, funda o Christopher’s Hospice 

em Londres. Sauders é considerada fundadora do movimento hospice moderno graças à missão 
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de assistência, educação e pesquisa, pois ela considerava o paciente em suas dimensões física, 

espiritual, social e psicológica, trabalhando para alívio total da dor dessas pessoas. 

Segundo Floriani (2010), os principais motivos para o surgimento dos hospices 

britânicos foram a inércia dos hospitais, que se interessavam apenas aos casos com chances de 

cura; a falta de cuidados médicos, de enfermagem e religiosos nos domicílios da população 

pobre e a necessidade de conquistar novas “almas” por parte das instituições religiosas, pois 

conseguiam maior acesso às pessoas nesses momentos difíceis.  

O comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde (OMS) criou um grupo de 

trabalho em 1982, para definir políticas que tivessem por objetivo o alívio da dor e os cuidados 

do tipo Hospice para doentes com câncer e que fossem usados em todos os países. O termo 

Cuidados Paliativos passou a ser adotado pela OMS, em função das dificuldades de tradução 

fidedigna do termo Hospice em alguns idiomas. No Brasil, o Cuidado Paliativo teve seu início 

na década de 1980 e conheceu um crescimento significativo a partir do ano 2000, com a 

consolidação dos serviços já existentes, pioneiros e a criação de outros não menos importantes 

(CREMESP, 2008). 

Em 1997, foi criada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), composta 

por um grupo de profissionais interessados no assunto, que propuseram a prática de divulgação 

da filosofia dos cuidados paliativos no Brasil. Em 2000, surge o Programa do Hospital do 

Servidor Estadual de São Paulo que a princípio tratou de pacientes com câncer metastático, e 

posteriormente em 2003, criou uma enfermaria de cuidados paliativos (HERMES; LAMARCA, 

2013).  

Dentro dessa proposta, os princípios que norteiam os cuidados paliativos são: 

fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras 

emergências oncológicas; reafirmar vida e a morte como processos naturais; integrar os 

aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente; não 

apressar ou adiar a morte; oferecer um sistema de apoio para ajudar a família e amigos a lidar 

com a doença do paciente, em seu próprio ambiente; oferecer um sistema de suporte para ajudar 

os pacientes a viverem o mais ativamente possível; usar uma abordagem interdisciplinar para 

acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo 

aconselhamento e suporte ao luto (INCA, 2018).  

Um setor hospitalar ou outro serviço que atenda pacientes em cuidados paliativos deverá 

ser especialmente organizado e preparado para receber pacientes em fase terminal, possuindo 

uma lógica diferente daquela que ordena os demais espaços hospitalares, das especialidades 
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médicas e da disponibilidade tecnológica. O foco da assistência se desloca da cura para o 

conforto e para a qualidade das relações estabelecidas entre a equipe e paciente, seus familiares 

e amigos. Esta lógica deve se expressar na estrutura física, na organização e, principalmente, 

no preparo da equipe cuidadora (VARGAS et al, 2013). 

Em um estudo realizado por Fernandes et al (2013), evidenciou-se que os cuidados 

paliativos devem promover uma assistência humanizada que cuide do paciente e também da sua 

família na prestação de cuidados por parte dos profissionais de saúde. Os profissionais devem 

ofertar apoio à família durante o processo de luto, promovendo diminuição do medo e angústia 

que cerca o momento difícil pelo qual estão passando. Para que essa assistência integral seja 

possível, é necessário o apoio de uma equipe multiprofissional. Dentro desse contexto, a 

enfermagem desempenha um papel primordial no cuidado. 

 

 

4.3 EQUIPE DE ENFERMAGEM E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

O profissional de enfermagem é fundamental para equipe de cuidados paliativos, pela 

essência de sua formação que se baseia no cuidar. A importância desses profissionais nesses 

cuidados ficou evidente desde o início, uma vez que essa maneira de cuidar do paciente surgiu 

do conhecimento de uma enfermeira Cicely Saunders, que depois cursou medicina e serviço 

social, onde ela priorizou oferecer qualidade de vida aos pacientes nos seus últimos dias 

(HERMES; LAMARCA, 2013). 

Hermes e Lamarca (2013) referem que a enfermagem busca realizar ações de conforto 

ao paciente, além dos cuidados básicos e fisiopatológicos que são necessários, realizando 

quando possível seus anseios, desejos e vontades. A equipe que atua em cuidados paliativos por 

câncer, deve estar envolvida na orientação do paciente e da família quanto aos cuidados 

prestados, esclarecendo sobre a medicação administrada, procedimentos realizados. Dessa 

maneira, tem a responsabilidade de promover educação em saúde de maneira clara e objetiva, 

visando sempre o bem-estar dos seus pacientes. 

A enfermagem é a categoria profissional que permanece junto ao paciente durante todo 

o período da sua internação e com isso está mais próxima de suas necessidades físicas e 

emocionais, assim como de seus familiares e amigos. 
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Segundo o estudo de Silva, Pereira e Mussi (2015), sobre o significado do cuidar em 

enfermagem para uma boa morte, evidenciou que esse cuidar demanda competências técnico-

científicas, éticas e humanísticas, precisando ser pautado em práticas de cuidar direcionadas à 

pessoa e sua família na sua particularidade e integralidade. Considerou-se que promoção do 

conforto significou aliviar desconfortos físicos como a dor e a angústia respiratória; oferecer 

suporte social e emocional à pessoa em processo de terminalidade, à sua família e amigos; e 

assegurar a manutenção do cuidado corporal com medidas de higiene e de prevenção de lesões 

por pressão, evitando com isso o desconforto e o sofrimento. 

Em estudo realizado sobre a percepção dos enfermeiros sobre cuidados paliativos, os 

pesquisados afirmaram haver relação entre a qualidade de vida do paciente ao alívio da dor e 

do sofrimento; que uma equipe humanizada e multidisciplinar visa minimizar os anseios do 

paciente e da família e dar suporte terapêutico durante o processo de enlutamento; e que a 

comunicação é uma ferramenta de grande relevância em cuidados paliativos, por promover uma 

assistência adequada para que o paciente chegue ao seu final com dignidade (FERNANDES et 

al, 2013). 

Assim, percebe-se a importância da enfermagem dentro da proposta de cuidados 

paliativos, em que suas práticas de cuidar se tornam indispensáveis e seu olhar humanizado 

pode vir a amenizar momentos de sofrimento incalculáveis. A enfermagem também tem um 

olhar para a família e amigos que estão junto ao seu ente querido, dando suporte ao ouvir suas 

queixas e anseios, assim como em seu processo de enlutamento.  

Dessa maneira, percebe-se a importância do enfermeiro e do técnico em enfermagem na 

assistência ao paciente em cuidados paliativos e a relevância desses profissionais se manterem 

bem emocionalmente, a fim de evitar transtornos em sua própria vida e também possam oferecer 

uma assistência melhor ao paciente, família e amigos. 

 

4.4 SENTIMENTOS DA EQUIPE DE ENFEMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO 

PACIENTE COM CÂNCER EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

A enfermagem é a categoria profissional que mais se desgasta emocionalmente devido 

ao constante contato com o paciente, às constantes internações, acompanhando o sofrimento, 

dor e a morte (HERMES, LAMARCA, 2013). 

Silveira et al (2016) realizaram um estudo com enfermeiros de terapia intensiva que 

lidavam com pacientes em cuidados paliativos e identificaram que a diferença de sentimento 
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pode ser construída e reconstruída durante a carreira profissional. Esses autores afirmam que a 

equipe, a instituição e o tempo de atuação são fatores que causam interferência nesse processo, 

sendo inevitável que os enfermeiros se envolvam emocionalmente, sintam insegurança e 

angústia, frustração e impotência com relação à morte, mas sentem também conforto e 

satisfação ao realizarem seu trabalho. 

Alguns fatores interferem no grau de satisfação ou no sofrimento da equipe de 

enfermagem ao cuidar de paciente em cuidados paliativos. A preparação técnica-científica 

juntamente com a emocional parecem ser os motivos mais atrelados a satisfação no trabalho da 

equipe. 

Vasques et al (2013), constataram em sua pesquisa que a maioria dos trabalhadores de 

enfermagem entrevistados desconhece a filosofia dos cuidados paliativos, manifestando 

dificuldade em atuar frente à terminalidade, tomados por sentimentos de tristeza, pesar e 

impotência pelo iminente processo de morte dos pacientes. Entretanto, os trabalhadores que 

demonstraram conhecimento sobre o que de fato são os cuidados paliativos, manifestaram 

maior satisfação pessoal, quando conseguiam realizar os cuidados adequados, demonstrando 

que a maior capacitação da equipe poderia beneficiar mais os pacientes, pela continuidade na 

sua assistência.  

Uma melhor comunicação entre a equipe multiprofissional também é imprescindível ao 

sucesso na assistência. Da mesma maneira, a qualificação da equipe é vista como fundamental, 

observando-se os aspectos éticos, emocionais e espirituais, creditando-se que poderá reduzir o 

próprio sofrimento moral da equipe pelo seu fortalecimento para a tomada de decisões quanto 

ao cuidado a ser prestado em situações de terminalidade, além de propiciar maior visibilidade 

à equipe de enfermagem e ao trabalho por ela desempenhado (VASQUES et al., 2013). 

O excesso de tecnologias durante a formação, as atitudes de profissionais mais 

experientes vivenciadas no trabalho, entram em choque com o que cada pessoa traz dentro de 

si, seja de suas crenças e formação religiosa, seja das sensações comuns a todos os seres 

humanos. Dessa forma, muitos profissionais mostram-se despreparados para lidar com 

situações envolvendo a morte, além de não saberem como agir para que a vivência da prática 

os leve à descoberta do que é importante nesse processo (VICENSI, 2016). 

Ainda que preparados e experientes em lidar cotidianamente com situações envolvendo 

a morte, os profissionais de saúde não conseguem familiarizar-se com ela; pelo contrário, o 

confronto com a morte sempre desperta sentimentos conflitantes de fracasso, culpa, impotência. 

Para cada profissional, há situações mais ou menos dolorosas, que dependem de algumas 
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variáveis, como a idade da pessoa, algum traço do paciente que lembra alguém muito próximo, 

a revolta pela não reversão do quadro, entre outras (VICENSI, 2016). 

Dessa maneira, entende-se que estudar e refletir acerca da morte e do processo de morrer 

é o melhor caminho não só para atuar com mais eficiência e dignidade na área de saúde, mas 

também para entender o processo da morte como fenômeno natural, pertencente à vida de todos 

os seres vivos. 

 

 

Figura 1. Sentimentos da equipe de enfermagem na assistência ao paciente com câncer 

em cuidados paliativos 

 
 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 
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5. MÉTODO 

 

5.1. TIPO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. O método 

qualitativo de pesquisa é aqui entendido como aquele que se ocupa do nível subjetivo e 

relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo, dos significados, dos 

motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais (MINAYO, 2013).  

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 Realizou-se no setor de oncologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

localizado em Natal, Rio Grande do Norte. O HUOL é um órgão da Administração Pública 

Federal, que tem por finalidade assistência, ensino, pesquisa e extensão na área de saúde. Por 

suas características de natureza pública e integrante do SUS, dispõe de atendimento 100% SUS, 

tendo por objetivo a prestação de assistência à saúde de qualidade à população do Rio Grande 

do Norte. Neste contexto está inserido como hospital de médio porte, referência de média e alta 

complexidade em diversas áreas para todo o estado. Possui 242 leitos, sendo 19 leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva. Existe na sua organização o Edifício Central de Internações 

(ECI), possuindo sete andares, divididos por especialidades clínicas. Cada andar possui 30 leitos 

e um isolamento.  

 O setor de oncologia onde foi realizado o estudo localiza-se no terceiro andar do ECI, 

possui 30 leitos e um isolamento que atendem pessoas em tratamento para câncer. Os pacientes 

têm acesso ao hospital através do atendimento no ambulatório da instituição ou através de 

encaminhamento de outros hospitais do Estado, através da gestão de leitos.  

Quando o paciente é admitido no setor, é feita a admissão pela equipe médica e de 

enfermagem, e se houver necessidade, o médico solicita parecer de outras especialidades, como 

fisioterapia. A equipe é multidisciplinar, composta por enfermeiros, técnicos em enfermagem, 

médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeuta ocupacional, assim como 
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outros profissionais de apoio institucional e estudantes de graduação e residências médicas e 

multiprofissionais. 

 

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Os sujeitos do estudo foram os profissionais da equipe de enfermagem, que atuam no 

setor destinado a pacientes oncológicos. No setor atuam 12 enfermeiros e 38 técnicos em 

enfermagem, distribuídos no turno matutino, vespertino e noturno. Nesse estudo participaram 

08 enfermeiros e 29 técnicos de enfermagem, totalizando 37 participantes. Essa amostragem é 

intencional, e compreende a parte qualitativa do estudo, conforme definição de pesquisa de 

métodos mistos (CRESWELL; CLARK, 2013). 

Para inclusão dos profissionais de enfermagem no estudo adotaram-se os seguintes 

critérios: ser enfermeiro e técnico em enfermagem; atuar no setor do Hospital Universitário 

Onofre Lopes destinado a pacientes hospitalizados com câncer e em cuidados paliativos; aceitar 

participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E como critério 

de exclusão: estar de licença, férias ou afastados de suas funções no período da coleta de dados, 

ou negar-se a participar da pesquisa. 

 

5.4 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada utilizando a técnica de grupos focais. Através do grupo focal 

pode-se ter a compreensão, a descrição e a análise da realidade por meio da dinâmica das 

relações sociais. Aborda o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores, 

atitudes, percepções, opiniões, interpretações a respeito de como as pessoas vivem, sentem e 

pensam (MINAYO, 2013). 

Para Kinalskiet al (2017), o grupo focal é uma estratégia adequada para pesquisas que 

se que tem por objetivo compreender as experiências de um grupo e a partir daí, transformar 

sua realidade.  
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Para sua realização, foram seguidas as seguintes etapas: 

a) Recrutamento  

Os grupos focais foram realizados durante o horário de trabalho do grupo, tendo em 

vista a dificuldade dos profissionais se reunirem em outro momento fora do horário do plantão, 

pois muitos tem outro vínculo empregatício, bem como outros afazeres. A equipe de 

enfermagem que estava de plantão foi dividida em grupos, compostos de quatro até 10 pessoas. 

A pesquisadora realizou uma visita no setor no início do turno da manhã, da tarde e da 

noite, falando diretamente com cada profissional, para ter uma estimativa de quantos 

profissionais se interessariam em participar da pesquisa. Ao chegar ao setor, a pesquisadora se 

apresentava ao profissional, explicava o objetivo do estudo e questionava qual melhor horário 

durante o plantão para a realização do grupo focal. Após a confirmação de que participaria, 

dividiu-se a equipe em grupos menores, para que os pacientes não ficassem desassistidos e 

também para que o grupo focal não ficasse muito grande, pois um grupo menor traria mais 

oportunidades para todos exporem seus sentimentos. Combinava-se o melhor horário e a 

pesquisadora aguardava a organização da equipe. 

 

b) Guia dos temas abordados 

Este guia constituiu-se de um roteiro previamente elaborado para operacionalização do 

encontro. Neste estudo, foram organizadas cinco perguntas que nortearam o grupo focal, 

interligadas entre si, que responderiam o objetivo da pesquisa. A sua importância se refere ao 

bom andamento da pesquisa, bem como ao auxílio para a moderadora. 

 

c)  Grupos focais 

Os grupos focais ocorreram nos meses de junho e julho de 2018. O local escolhido foi a 

sala de aula que existe em cada andar do ECI, tendo em vista ser um local no próprio setor e 

que facilitaria a participação dos profissionais. A sala possui uma estrutura adequada, é um 

ambiente acolhedor, confortável, com privacidade, iluminação e temperatura adequada. Os 

assentos foram organizados de forma circular, em que os participantes e a moderadora fizessem 

parte de um mesmo campo de visão. 
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O grupo focal teve uma moderadora, sendo a própria pesquisadora, cuja função foi agir 

como facilitadora do debate, sendo importante para o bom funcionamento do encontro. Não 

houve observadores durante a realização dos grupos. 

Os grupos focais obedeceram a seguinte ordem: abertura do grupo com apresentação do 

moderador, explicação dos objetivos e compromisso com o caráter confidencial da pesquisa; 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e preenchimento de um 

questionário oferecido pela moderadora, contendo questões fechadas, sobre as variáveis 

sociodemográficas relacionadas aos entrevistados, sua formação e funções na equipe; 

apresentação dos participantes entre si e explicação da utilização dos pseudônimos, com nomes 

de flores para identificá-los; esclarecimentos acerca da dinâmica de discussão do grupo; debate; 

e encerramento da sessão com agradecimento pela participação e compromisso de levar os 

resultados ao conhecimento do grupo. Após o momento, foi oferecido um lanche na copa do 

setor (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Participantes da pesquisa conforme etapas da coleta de dados. HUOL - Natal/RN, 

2019. 

 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

GRUPOS FOCAIS  Enfermeiros e técnicos                    de 

enfermagem da enfermaria de oncologia 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 

 

Os grupos focais tiveram duração média de 30 minutos cada, tendo sido realizados oito 

grupos focais, totalizando a participação de 37 membros da equipe de enfermagem. 

A coleta de informações durante as entrevistas foram registradas através de aparelho 

eletrônico mp4 mediante a autorização escrita dos participantes. 
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Quadro 2 – Etapas dos grupos focais acerca dos sentimentos vivenciados pela equipe de 

enfermagem na assistência aos pacientes em cuidados paliativos por câncer. 

ETAPAS DO GRUPO FOCAL 

 

 

ABERTURA 

Abertura do grupo com apresentação da moderadora, explicação dos 

objetivos e compromisso com o caráter confidencial da pesquisa. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

SEMIESTRUTURADO 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

preenchimento de um questionário oferecido pelo moderador, contendo 

questões fechadas, sobre as variáveis sociodemográficas relacionadas aos 

entrevistados, sua formação e funções na equipe. 

 

APRESENTAÇÃO 

DOS 

PARTICIPANTES 

Apresentação dos participantes e explicação dos pseudônimos, com nomes 

de flores para identificá-los. O participante foi identificado pelo nome da 

flor que recebeu, seguido do número do grupo focal que participou, 

variando de 01 a 08. 

ESCLARECIMENTOS 

DA DINÂMICA DE 

DISCUSSÃO DO 

GRUPO 

Informações sobre o desenvolvimento do grupo focal e sobre os temas. 

 

 

 

 

DEBATE 

Vocês 

gostam de 

trabalhar no 

setor de 

oncologia? 

 

 

Vocês se 

sentem 

preparados 

para 

trabalhar 

com o 

paciente 

oncológico? 

 

 

Quais os 

sentimentos 

que vocês 

têm ao lidar 

com o 

paciente em 

cuidados 

paliativos? 

 

 

Vocês 

consideram 

que esses 

sentimentos 

interfiram 

na 

assistência 

prestada ao 

paciente? 

 

Existem 

fatores que 

interfiram 

nesse 

sentimento? 

 

 

ENCERRAMENTO 

Encerramento da sessão com agradecimento pela participação e 

compromisso de levar os resultados ao conhecimento do grupo. 

 

 
Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 
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5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta etapa, a análise foi realizada conforme a técnica de Análise de Conteúdo temática 

de Bardin adaptada por Minayo, a qual identifica a análise temática como forma de descobrir 

os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem 

alguma coisa para o objetivo do estudo (MINAYO, 2013). Assim, é realizada exploração dos 

dados qualitativos (leitura geral do banco de dados), análise dos dados envolve a codificação, a 

divisão do texto em unidades pequenas, atribuição de um rótulo a cada unidade, e depois 

agrupamento dos códigos em temas (CRESWELL; CLARK, 2013; MINAYO, 2013). 

A análise temática consiste em identificar os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação. Esse método possui três etapas, denominadas: pré-análise, será realizada a leitura 

e compreensão do material, criando categorias com significados; etapa de exploração do 

material, onde ocorre a análise das categorias e dos resultados (MINAYO 2013). 

 As falas gravadas nos grupos focais foram transcritas para documento Word, em 

seguida, foram inseridas no software Atlas-ti, versão 8.4.16.0, que favoreceu a codificação dos 

dados e organização em categorias e subcategorias, por ser um suporte tecnológico para 

sistematização da análise, organização e o tratamento dos dados.  

O software Atlas.ti é uma ferramenta que auxilia o pesquisador no processo de 

organização da análise dos dados. Todavia, vale ressaltar que todas as inferências e 

categorizações devem ser feitas pelo pesquisador, considerando o seu conhecimento da 

literatura sobre o tema em questão. O software contribui para a organização dos dados, a 

otimização do processo analítico, além de ser maleável para inúmeros tipos de pesquisas 

qualitativas com objetivos diversos (SILVA JÚNIOR, 2018). 

Dentre as vantagens do software Atlas.ti, ressalta-se que o mesmo auxilia na 

automatização dos dados; permite mais rapidez no processo de codificação de dados; propicia 

visões mais abrangentes e complexas das relações entre os dados; fornece uma estrutura formal 

para escrever e estocar os documentos para o desenvolvimento da análise; e, subsidia o 

pensamento conceitual e teórico acerca dos dados (SILVA; MAZO; ASSMANN; 2018). 

Nessa etapa foram feitas as transcrições das falas, a leitura compreensiva e exaustiva do 

material e elaboração de pressupostos. De acordo com os objetivos do estudo, foram definidas 

as categorias e subcategorias. No segundo momento, ocorreu a análise do material, definidas 
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por categorias. Para Minayo (2009), a categorização consiste em um processo de redução do 

texto às palavras e expressões significativas, busca pelo núcleo de compressão do conteúdo 

estudado. 

Figura 2. Diagrama com as representações das etapas de análise qualitativa utilizadas na 

pesquisa baseado na análise de conteúdo de Minayo. Natal/RN, 2019. 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 

 

 

A última etapa da análise tem início após a agregação dos dados e categorização, 

realizando o estudo dos resultados, com a finalidade de tentar desvendar o conteúdo ao que está 

sendo exposto. Neste momento, procura-se a relação entre os dados obtidos no estudo e os 

referenciais teóricos da pesquisa, e assim responder às questões da pesquisa, com base em seus 

objetivos (MINAYO, 2009). 

Grupos focais com enfermeiros e técnicos de 

enfermagem da enfermaria de oncologia 

Transcrição das falas 

Análise dasinformações 

colhidas 

Codificação 

Categorização 

Aproximação dos resultados com 

os objetivos do estudo 

Pré-análise 

Codificação e 

categorização 

Tratamento 

dos dados 

 O trabalho em 

oncologia; 

 Sentir-se preparada para 

lidar com pacientes 

oncológicos em 

cuidados paliativos; 

 Sentimentos da 

enfermagem que cuida 

de paciente em cuidados 

paliativos por câncer: 

 Interferência dos 

sentimentos na 

assistência; 

 Fatores organizacionais 

que intensificam os 

sentimentos do 

profissional 
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Logo, a partir das etapas de análise de conteúdo, proposta por Minayo, e utilizando o 

software Atlas.Ti foi possível analisar as respostas oriundas das perguntas abertas e as falas 

presentes no grupo focal por meio de suas transcrições e inserções no programa e utilização de 

suas ferramentas analíticas de codificação, refinamento e categorização dos achados, conforme 

ilustram as figuras 3, 4 e 5 abaixo. 

 

Figura 3: Tela do Atlas.ti apresentando a entrevista transcrita e os códigos redigidos.  Natal/RN, 

2019. 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 
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Figura 4: Tela do Atlas Ti apresentando a análise das questões abertas do questionário aplicado 

aos profissionais participantes do estudo. Natal/RN, 2019. 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 

 

 

Figura 5: Tela do Atlas ti apresentado as categorias e subcategorias elucidadas a partir da 

análise de conteúdo das falas do grupo focal. Natal/RN, 2019. 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 
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6 PRECEITOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 

O presente estudo, por tratar de pesquisa com seres humanos, seguiu os preceitos 

definidos pela Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), a qual dispõe 

sobre normas e diretrizes que regulamentam a pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2012). 

Inicialmente foi realizado um contato com um representante da instituição (HUOL), para 

informar sobre o estudo, justificativa, relevância, objetivos e metodologia, e solicitado à 

autorização do diretor através da carta de anuência (declaração da instituição).  

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética em pesquisa da UFRN com Número do 

Parecer: 2.603.456 e CAEE 79084317.0.3001.5292. 

Dessa forma, recebendo parecer favorável, iniciou-se o processo de coleta de dados, na 

enfermaria de oncologia, os quais foram utilizados apenas para fins científicos, voltados para a 

área da saúde e da enfermagem e que, sua aceitação em participar não lhe conferirá nenhum 

tipo de benefício financeiro ou ônus. 

De acordo com a Resolução número 466/12 (BRASIL, 2012), o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) se iniciou no momento que for feito o convite ao 

profissional para sua participação na pesquisa. Após sua confirmação, foi esclarecida a natureza 

da pesquisa, os objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos, assegurando sua 

vontade de participar ou não do estudo, sendo solicitada a assinatura do participante no TCLE, 

garantindo a manutenção do sigilo e da privacidade dos pesquisados, e uma cópia do TCLE. O 

referido termo foi assinado pelo mesmo, podendo ser desvinculado da pesquisa a qualquer 

momento, pois sua participação é voluntária. 

Os materiais de áudio assim como os TCLE estão arquivados com a pesquisadora. 

Permanecerão sob seu domínio durante cinco anos, podendo ser destruídos e/ou apagados ao 

término desse prazo.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nessa seção, são apresentadas a caracterização dos participantes do estudo, a 

apresentação das categorias temáticas e subcategorias que surgiram das falas dos entrevistados 

durante a realização dos grupos focais. Os dados são analisados conforme a técnica de Análise 

de Conteúdo temática de Bardin adaptada por Minayo. 

 

7.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

De acordo com o quadro 03, encontrou-se que o grupo tem em sua maioria menos que 

40 anos (54,05%); a grande maioria era do sexo feminino (78,37%); a maioria é parda (45,94%); 

grande parte tem graduação com ou sem pós-graduação; maior prevalência na religião católica 

(56.75%); apresentam-se casados em sua maioria (43,24%); os que são procedentes de outra 

cidade são em maioria (54,05%). Em relação ao cargo ocupado, os técnicos em enfermagem 

foram 78,37% e os enfermeiros 21,62%. O tempo de atuação na oncologia, os resultados variam 

de três meses a 04 anos; 56,75% possuem outro vínculo de trabalho. Quando indagados se já 

realizaram curso de capacitação em oncologia, a maioria já fez (54,05%), sendo todos no 

próprio serviço, sendo que a prevalência foi de participação há mais de um ano (59,45%). 

Quadro 03. Caracterização sociodemográfica da equipe de enfermagem do setor de oncologia. 

Natal/RN 2019. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTESN                        % 

FAIXA ETÁRIA Até 40 anos 20 54,05 

Acima de 40 anos              17 45,94 

SEXO Feminino 29 78,37 

 Masculino 08 21,62 

RAÇA/COR Branco 13 35,13 

 Negro 07 18,91 

 Pardo                           17 45,94 
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ESCOLARIDADE Ensino médio 10 27,02 

 Graduação 15 40,54 

                                            Pós-graduação                 12 32,43 

RELIGIÃO Católico 21 56,75 

 Evangélico 12 32,43 

 Outras 04 10,81 

ESTADO CIVIL Casado 16 43,24 

 Solteiro 14 37,83 

 União estável 04 10,81 

 Divorciado  02 5,40 

 Viúvo 01 2,70 

PROCEDÊNCIA Natal/RN                               17 45,94 

 Outro município 20 54,05 

CARGO/FUNÇÃO Técnico de enfermagem 29 78,37 

 Enfermeiro 08 21,62 

TEMPO DE SERVIÇO Até 01 ano 08 21,62 

NA ONCOLOGIA Entre 01 e 2 anos                  10 27,02 

 Entre 02 e 3 anos                  10 27,02 

 Acima de 03 anos                 09 24,32 

NÚMERO DE VÍNCULOS 01 16 43,24 

EMPREGATÍCIOS 02                                          21 56.75 

REALIZOU ALGUM  Sim                                        20 54,05 

TREINAMENTO EM CP Não 17 45,94 

HÁ QUANTO TEMPO O  Até 01 ano 15 40,54 

TREINAMENTO Mais de um ano 05 59,45 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2019). 

 

7.2 As categorias temáticas: 

Os dados obtidos nas falas foram transcritos e inseridos no softwareAtlas-ti, versão 

8.4.16.0, que favoreceu a codificação dos dados e organização em categorias e subcategorias, 

por ser um suporte tecnológico para sistematização da análise, organização e o tratamento dos 
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dados. O software contribui para a organização dos dados, a otimização do processo analítico, 

além de ser maleável para inúmeros tipos de pesquisas qualitativas (JÚNIOR; LEÃO, 2018). 

Após esse procedimento, foi possível elencar cinco categorias: O trabalho em 

oncologia; Sentir-se preparada para lidar com pacientes oncológicos em cuidados paliativos; 

Sentimentos da enfermagem que cuida de paciente em cuidados paliativos por câncer: 

Interferência dos sentimentos na assistência ao paciente em cuidados paliativos por câncer; 

Fatores organizacionais que intensificam os sentimentos do profissional. Essas categorias 

surgiram a partir de subcategorias, que juntas emergiram cada categoria. As subcategorias serão 

analisadas posteriormente em cada item. Dessa forma, apresenta-se a seguir a análise temática 

de cada uma. 

7.2.1 O trabalho em oncologia 

Esse item surgiu quando os participantes foram indagados se gostavam de trabalhar no 

setor de oncologia. Acredita-se que isso seja importante, pois a afinidade com o setor pode 

desencadear sentimentos positivos, como satisfação pelo trabalho executado. Em contrapartida, 

a falta dessa afinidade pode causar frustrações e desinteresse no trabalho. Essa categoria surgiu 

a partir de três subcategorias: 1- Sentimento gratificante em oferecer conforto ao paciente e 

aprendizado para a vida; 2- Formação profissional deficiente e falta de apoio da gestão; 3- 

Não gostam por abalo emocional, sentimento de impotência e por criar vínculo com os 

pacientes. 

Sentimento gratificante em oferecer conforto ao paciente e aprendizado para a vida 

 

Tive que aprender a gostar, mas hoje não quero mais sair. Tenho o desejo de 

estar aqui para ajudar a mim e a eles, tentar minimizar o sofrimento deles aqui. 

(Girassol 5) 

 

Eu gosto bastante. Já trabalhei em oncologia em outros serviços e gosto 

bastante. Saber que posso fazer algo por essas pessoas que precisam 

bastante, é muito bom. Poder fazer bem a outras pessoas (Orquídea 6) 

 

Tem o outro lado gratificante, uma palavra, um conforto e na hora que ele tá 

numa agonia, você poder chegar e dar um apoio não tem preço. (Rosa 3) 
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Você consegue aprender uma lição de vida com o paciente. Eles conseguem te 

ensinar como deve valorizar minha vida, de não reclamar e ver que a família é 

a coisa mais importante da vida. Você dar valor às coisas que antes não 

percebia. (Lírio 3) 

 

Quando eu cheguei, encarei como um desafio, mas é um aprendizado. Eu não 

sou a mesma de quando entrei aqui. Quando você tem esse contato tão direto 

com paciente com câncer, você encara a vida de outra forma. É cansativo, mas 

é um aprendizado para a vida. (Jasmim 5) 

 

Eu nunca pensei que fosse gostar, porque tenho certo receio com os pacientes 

oncológicos, mas hoje posso dizer que gosto. Apesar de ver todo sofrimento, 

mas no fim das contas, a gente tenta doar um pouco para eles e acaba 

aprendendo muito com eles e com a vida. O quanto tudo é frágil e a vida é 

passageira. (Jasmim 6) 

  

Com base nas falas acima, pode-se perceber que alguns profissionais sentem-se 

gratificados por estar presente ao lado do paciente em cuidados paliativos, mesmo diante de 

momentos de dor. Percebe-se também, que eles conseguem trazer para suas vidas, aprendizado 

proveniente da vivência desses momentos.  

A gratificação em cuidar, demonstrada pela gratidão e o prazer, diminui o sofrimento ao 

trabalhar com a terminalidade da vida. É importante salientar que o prazer e sofrimento são 

resultados de um trabalho que envolve cuidado e a dor do outro (ALCÂNTARA et al, 2018). 

Ainda segundo esses autores, entende-se a gratidão como parte do conceito de reconhecimento 

de ações prestadas à outra pessoa e remete à forma de agradecimento. Sentir-se grata pelo que 

faz, agrega valores individuais ao ser humano. Assim, o profissional de enfermagem que 

vivencia o sentimento de cuidar do próximo em momentos tão difíceis da condição humana, 

acaba aflorando outros sentimentos como o amor, a fidelidade e a compaixão, que os faz 

experimentar o prazer em cuidar do outro. 

Os profissionais de enfermagem sentem satisfação ao realizar seu trabalho na unidade 

oncológica, desfrutando da sensação de realização profissional no cuidado prestado, 

demonstrando compaixão ao doente em cuidados paliativos. Ao cuidar do paciente 

hospitalizado e sem possibilidades de cura, os profissionais experimentam sentimentos de 

realização, dever cumprido e satisfação ao visualizar os resultados do seu trabalho (ALMEIDA; 

SALES; MARCON, 2014). 
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Segundo esses mesmos autores, os profissionais de enfermagem sentem gratificação, 

alegria e satisfação ao realizar cuidados paliativos, pois consideram que ultrapassam a barreira 

profissional-paciente e podem aumentar o contato com outro ser humano. 

Pesquisa realizada por Siqueira (2018), ressaltou que apesar do desgaste físico e 

emocional, a satisfação é possível através do reconhecimento próprio e do outro no trabalho 

realizado. O reconhecimento gera motivação e sentido para a realização de uma tarefa. 

 

Formação profissional deficiente e falta de apoio da gestão 

Boa parte dos profissionais relataram não receber uma formação específica para 

trabalhar no setor de oncologia, sentindo-se fragilizados tecnicamente e emocionalmente. Vêem 

como uma falta de apoio da gestão, não enxergar o setor como um local diferenciado, onde os 

cuidados com os pacientes são intensos, que os familiares também necessitam de cuidados e o 

desgaste físico e emocional são constantes. Pode-se observar tais fatos nas falas a seguir: 

 

[...] A gente não é preparado para lidar com a morte, desde a nossa formação, é 

tudo muito novo, sempre um aprendizado. (Margarida 1) 

 

O cuidado da enfermagem com esse paciente leva tanto tempo quanto um 

paciente intensivo e semi-intensivo. Você sempre tem que estar cuidando desse 

paciente, resolvendo as pendências; pedir coisas que ele goste de comer; os 

familiares que ele quer se despedir tem que vir visitar. Isso tudo leva muito 

tempo. (Lírio 2) 

Montaram um setor de oncologia, que eles dizem que é de referência, mas não 

deram o preparo tanto para o profissional, como apoio ao paciente e familiar. 

Tem que se trabalhar o psicológico de todos, do funcionário, do paciente e 

acompanhante. Ter uma simples conversa com o paciente e acompanhante 

quando eles chegarem, explicar a situação real do paciente. (Lírio 3) 
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Mas o problema do hospital é que eles esquecem do profissional, não tem apoio 

nenhum ao profissional, uma conversa, um apoio emocional, não existe. (Rosa 

3) 

As prioridades da instituição são diferentes das prioridades dos pacientes. As 

exigências não condizem com as necessidades dos pacientes, e isso causa 

aflição. (Girassol 3) 

Os relatos acima descritos, obtidos pelos depoimentos dos participantes, estão de acordo 

com Alves (2016) que, em pesquisa realizada, concluiu que a formação atual dos profissionais 

sobre os cuidados paliativos não estão de acordo com a realidade brasileira, diante do perfil 

epidemiológico e demográfico, onde a população está cada vez mais envelhecida e portadora 

de condições crônicas.  

Em um estudo feito por Costa e colaboradores (2016), estudantes de enfermagem e 

medicina afirmaram que a abordagem curricular dos cuidados paliativos é insuficiente, tanto 

em conteúdo quanto em instigar o acadêmico a procurar mais conhecimento sobre o assunto.  

No tocante à satisfação profissional, Oliveira e colaboradores (2017) realizaram um 

estudo sobre as práticas de enfermagem e satisfação profissional no trabalho em unidades 

críticas. Observaram que o suporte organizacional desenvolvido pela gestão, assim como o 

gerenciamento das práticas são fatores do ambiente que envolvem a organização do trabalho, 

trazendo melhores resultados na assistência aos pacientes. Portanto, essas características são 

fundamentais para a satisfação profissional, pois, ao desenvolver o gerenciamento para as boas 

práticas do cuidado, conquistará melhores resultados e maior chance de satisfação profissional. 

 

Não gostam por abalo emocional, sentimento de impotência e por criar vínculo com os 

pacientes 

 

 Percebe-se nas falas a seguir a relação da insatisfação em trabalhar no setor de oncologia 

com o abalo emocional, o sentimento de impotência diante da doença e da morte e por criar 

vínculo com os pacientes e familiares, conforme as falas a seguir: 
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[...]acho que é pela formação de salvar a vida. Vai até o final lutando pela vida, 

mas sabe que a pessoa não tem mais condição de cura. Deviam mandar a 

pessoa ir para casa, viver sua vida, já em paliação. (Margarida 6) 

 

É muito triste quando o paciente é paliativo, mas a família não aceita e ele 

não vira paliação. Então muitos não aceitam e fica mais difícil. Eu até hoje 

não sei o que falar na hora da morte, dou meu ombro, mas ainda não sei o 

que dizer. (Rosa 5) 

 

[...]a gente não é preparada para lidar com a morte, desde a nossa formação, 

é tudo muito novo, sempre um aprendizado. (Orquídea 1) 

 

[...] para mim ainda é angustiante. Tem pacientes que chegam bons e quando 

se vê, virou cuidado paliativo. Estão ali esperando a hora da morte. 

(Orquídea 4) 

 

É o mais difícil que eu acho. De se colocar lá, acaba se afeiçoando ao 

paciente e saber que é terminal. E quando vai a óbito e você acaba sentindo 

muito. (Gardênia 1) 

 

[...]para mim é a parte mais difícil, quando ele se torna paliativo. Às vezes o 

paciente chega caminhando, conversando com você e ele entra em cuidado 

paliativo exclusivo. É difícil. Eu sofro muito com isso. (Lírio 3) 

 

Tem-se ciência que a morte faz parte do ciclo vital do ser humano, é uma realidade e, 

por mais que se tente torná-la distante, ela estará presente algum dia na vida de todos (LIMA et 

al., 2017). Na formação dos profissionais de saúde, salvar vidas é colocado como a base e a 

meta para o cuidar, e, quando não se tem mais a cura como possibilidade, os profissionais de 

enfermagem experimentam sentimento de frustração e sofrimento. Uma vez que o cuidado 

paliativo foge do tratamento curativo, tendo como foco o alívio da dor e do sofrimento não 

apenas físico, mas também psicoespiritual, estendendo-se a atenção à família, o que exige do 

profissional de enfermagem competências psicoemocionais que, muitas vezes, encontram-se 

fragilizados (ALCÂNTARA et al, 2018). 

Esses sentimentos também foram encontrados em um estudo de Almeida e 

colaboradores (2014), ao concluir que os profissionais de enfermagem vivenciam sentimentos 
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de angústia, frustração e sofrimento ao encarar a situação de morte vivenciada pelos doentes 

oncológicos sem prognósticos de cura. Sentem-se impotentes e despreparados para o cuidado 

na terminalidade. 

Ainda segundo esses autores, o despreparo em lidar com pacientes em cuidados 

paliativos, faz com que a morte torne-se uma questão assustadora, temida e incômoda no 

cotidiano desses profissionais, provocando sentimentos conflituosos de negação, revolta, 

tristeza e angústia. 

O paciente oncológico é submetido a várias internações durante seu tratamento, 

passando, muitas vezes, longos períodos internados. Essas internações culminam em uma 

proximidade com a equipe, uma relação muitas vezes de afeto. Em seu estudo, Alcântara e 

colaboradores (2018) ressaltam que o profissional de enfermagem valoriza a comunicação 

interpessoal como essencial para o cuidar, favorecendo o desenvolvimento de vínculo de 

confiança com o paciente e a família, conhecer suas dificuldades, medos e anseios. Essa 

proximidade traz sentimentos de gratificação ao profissional, mas quando o paciente morre, traz 

dor e sofrimento.  

 

7.2.2. Sentir-se preparado para lidar com pacientes oncológicos em cuidados paliativos 

Os participantes trouxeram, quando indagados, a necessidade do preparo técnico e 

psicológico para lidarem com pacientes em cuidados paliativos. Observaram que estão 

iniciando cursos de capacitação no próprio serviço e fora dele, a fim conhecerem mais 

tecnicamente as particularidades dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos. Ressaltam 

também, que apesar da importância, existe uma deficiência no apoio psicológico recebido pelos 

profissionais. Dessa categoria temática, surgiram duas subcategorias: 1-Preparo técnico; 2- 

Preparo emocional. 

 

Preparo técnico 

Seguem algumas falas referentes ao preparo técnico da equipe de enfermagem: 
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Nós nunca fomos preparados. Chegamos aqui de paraquedas. Está tendo um 

curso de cuidados paliativos, mas ele fala exclusivamente sobre o paciente, ele 

não fala do cuidado da enfermagem com o paciente, ele não fala a parte da 

psicologia que é reportada para nós. (Rosa 3) 

 

Muita coisa fui buscar por conta própria, porque é muito ruim fazer as coisas 

sem saber de nada. Aqui é tudo muito específico. Quando você trabalha num 

hospital desse, cada setor é muito específico. (Girassol 4) 

 

Aqui tudo é mais complexo. É como se tivesse que ser especialista em várias 

coisas. Temos várias ostomias, várias feridas oncológicas, vários pacientes 

fazendo hemoterapia, fazendo hemotransfusão. É uma assistência complexa, e é 

um desafio. (Rosa 5) 

 

Hoje já me sinto, depois de pegar a rotina, aprender sobre drogas e medicações, 

já me sinto. Mas quando eu cheguei aqui não me sentia. (Orquídea 4) 

 

Pelo fato de eu não me sentir tão preparada, eu comprei livros, apostilas, 

paguei cursos por fora mesmo para entender melhor a oncologia. (Lírio 7) 

 

Depois dessa mudança de clínica cirúrgica para oncologia, era para ter 

chamado a equipe e ter preparado a equipe, mas foi assim de uma hora para 

outra, então a gente tá se preparando aos poucos. (Gardênia 2) 

A preparação é uma coisa que é constante, tem que ser sempre reciclada para 

a agente ir se reinventando, porque o paciente necessita de um cuidado acima 

do que a gente programa para ele. (Antúrio 1) 

 

Observa-se nos depoimentos acima uma carência no que diz respeito ao conhecimento 

técnico aplicado às práticas do cuidado oncológico, especialmente aos pacientes em cuidados 

paliativos. Por necessitarem de cuidados intensos, fazendo uso de muitas medicações, com 

condutas próprias para o setor, muitos profissionais sentem-se despreparados, tendo em vista 

que, segundo eles, não foi ofertado nenhuma capacitação prévia à admissão do funcionário no 

setor. 

Para o lidar com o paciente oncológico é indispensável que se promova a integração dos 

diferentes profissionais da atenção oncológica, na produção de conhecimento e assistência à 

saúde em todo os níveis de cuidados, desde o curativo ao paliativo. Cumprir com um 

compromisso de tal natureza exige a adesão à estratégia de educação permanente em saúde de 
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forma plena, incorporada à instituição e à formação de recursos humanos. A Educação 

Permanente, compreendida como processo de ligação entre educação e trabalho, é ferramenta 

estratégica para a reconfiguração das práticas de formação, gestão e assistência (LINS; SOUZA, 

2018).  

Nesse aspecto, Santos e colaboradores (2017) em seu estudo,afirmam ser de extrema 

importância a capacitação dos profissionais da saúde, sobre cuidados paliativos. As instituições 

devem investir na educação continuada para ampliar a abordagem e melhorar a assistência 

oferecida. 

 

Preparo emocional 

Os participantes da pesquisa enfatizaram a lacuna existente no seu preparo emocional 

em lidar com pacientes oncológicos em cuidados paliativos. Pode-se constatar nas falas a seguir: 

 

[...]eu não me sinto, porque meus pacientes se tornam uma extensão de mim 

mesma. Eu me envolvo e nunca vou estar preparada. Eu me sinto frustrada por 

não poder fazer nada. Eu não me conformo em não poder fazer nada. Mas é um 

sentimento que a gente aprende a conviver com ele, mas nunca aceita perder 

aquele paciente, (Lírio 6) 

 

Não tivemos preparação para isso. Vivemos muitas situações aqui que mexe 

muito com a gente. (Girassol 7) 

 

Até porque não é só os cuidados técnicos. Temos o cuidado humano também 

com a própria equipe, porque tem gente que não consegue lidar com o processo 

de morte. Tem profissional que cuida da parte técnica, mas não olha o lado 

humano. Eles tem a mesma natureza que a gente. (Orquídea 1) 

 

E é o que acontece com quase todos os nossos poucos pacientes, são poucos os 

que fazem o tratamento e saem de alta. Então o profissional tenta ter essa 

proteção de não ter vínculo nem com familiares e nem com paciente. (Girassol 

1) 

 

E ainda tem família, que no último instante a gente presta mais cuidado à 

família. Temos que estar junto da família, o aprendizado é constante. Nunca 

estamos prontos. (Orquídea 1) 
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Eu gosto de trabalhar em oncologia. Tanto nós profissionais, quanto os 

familiares, tem que ser treinados. Somos egoístas, porque não queremos deixar 

eles partirem. Eu faço todo o possível para dar conforto. Eu me apego muito 

aos pacientes. (Rosa 6) 

 

Eu me sinto preparada. Eu gosto do que eu faço, amo a enfermagem, agente vai 

aprendendo um pouco mais da gente mesmo. Eu gosto dessa área, eu já tinha 

trabalhado com oncologia, mas tenho que trabalhar esse lado emocional, mexe 

muito comigo essa questão da morte. (Jasmim 5) 

 

Estudo realizado por Siqueira (2018) constatou que o contato constante com a morte, 

leva a equipe de enfermagem a confrontar a sua própria morte e gerar perspectivas de um futuro 

difícil, principalmente quando pensa na sua própria família, podendo trazer abalo emocional e 

tristeza. A ocorrência desse evento depende da identificação que se tem com cada paciente, 

ocorrendo de forma natural por empatia. 

O profissional de enfermagem demonstra a necessidade de um suporte emocional, uma 

vez que a intensidade da carga de trabalho e a intensidade do cuidar vivenciadas com pacientes 

em cuidados paliativos desencadeiam um abalo psicológico, que compromete seu bem estar e 

o remete à frieza, cansaço, sofrimento e exaustão emocional. Dessa maneira, evidencia-se a 

relação entre o desgaste emocional, com a necessidade contínua de acompanhamento para o 

profissional, uma vez que o longo tempo de exposição acarreta o seu adoecimento 

(ALCÂNTARA et al., 2018). 

 

7.2.3 Sentimentos da enfermagem que cuida de paciente em cuidados paliativos por câncer 

 

Trata-se de uma categoria que explana os sentimentos vivenciados pelos profissionais 

ao cuidarem de pacientes em cuidados paliativos, podendo ser divididas nas seguintes 

subcategorias: 1- O lidar com a família do paciente; 2- Sobrecarga emocional, necessitando de 

acompanhamento psicológico; 3- Associação entre o pessoal e o profissional; 4- Dificuldade 

em lidar com a morte; 5- Apego ao paciente; 6- A importância da fé na diminuição do 

sofrimento do profissional.  
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O lidar com a família do paciente 

 

Nesses relatos, os profissionais afirmam que o cuidado com a família é um trabalho 

árduo, necessitando de tempo e que muitas vezes colabora para o desgaste emocional da equipe 

de enfermagem, como pode ser averiguada nas falas a seguir: 

 

Porque dor é algo que ninguém quer sentir, imagina aquela pessoa que ta 

fazendo todo o tratamento necessário e mesmo assim continua sentindo dor, 

náusea, mal-estar. Isso é uma coisa que a gente precisa entender na questão do 

apego e passar isso para o acompanhante, para que ele não seja egoísta e a 

morte, que deveria ser tranquila, pra quem tá sofrendo, se tornar uma coisa 

mais complicada ainda de passar. (Rosa 5) 

 

Você tem que mostrar à família como o paciente já está cansado e assim é mais 

fácil para ela aceitar, até se você tiver um exemplo pessoal você pode dar, 

porque cria uma empatia. (Orquídea 2) 

É muito triste quando o paciente é paliativo, mas a família não aceita e ele não 

vira paliação. Então muitos não aceitam e fica mais difícil. Eu até hoje não sei 

o que falar na hora da morte, dou meu ombro, mas ainda não sei o que dizer. 

(Rosa 5) 

 

Aqui além do paciente tem a família para cuidar. (Orquídea 1) 

 

Grande parte do nosso tempo é gasto com o acompanhante, que às vezes não 

entende às coisas. O paciente às vezes tá em confusão mental e o acompanhante 

não entende. (Girassol 1) 

 

Vem de 15/15 minutos chamar para alguma coisa. Você explica tudo e depois 

chega outro da família e você tem que falar tudo de novo, para que ele tenha 

mais segurança. Isso tudo junto com os procedimentos que tem que fazer. 

(Margarida 1) 

  

A nossa angústia também é porque os familiares são muito simples e não 

entendem o que é cuidado paliativo, veem a gente fazendo remédio para dor ou 

náuseas e acham que a gente tá fazendo alguma para curar a pessoa. Isso deixa 

a gente triste, porque a gente fica diretamente com o paciente e família. (Tulipa 

4) 
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Alguns membros da família dos pacientes podem reagir com negação perante a doença, 

mudando a percepção da gravidade do seu familiar. Durante essa fase o familiar se tona muito 

dependente e questionador, levando muitas dúvidas e carências à equipe de enfermagem. No 

entanto, ao buscar conforto, o familiar demanda mais trabalho, necessitando de tempo e atenção. 

O familiar recorre à equipe quando deseja falar de si, dos seus medos, da sua relação com o 

paciente e de suas esperanças. Ser capaz de ouvir e de transmitir coragem é extremamente 

importante (SIQUEIRA, 2018). 

Outra situação relatada foi o estabelecimento do vínculo entre a Equipe de enfermagem 

e a família do paciente. Nessa situação, especialmente quando o paciente está em cuidados 

paliativos, lidar com a família torna-se uma grande dificuldade, mesmo entendendo é de suma 

importância. A mudança de paradigma da cura para o alívio do sofrimento é um processo lento 

e que depende da iniciativa dos profissionais. No entanto, a maioria se sente despreparada para 

oferecer este cuidado e ressalta a experiência na atuação como fundamental para fazer a 

diferença na assistência ao paciente e à família. Muitos enfermeiros recordam-se de suas 

próprias perdas e acabam se colocando no lugar das famílias (COSTA, 2017). 

Segundo Costa (2017), é também estabelecido um envolvimento entre a equipe de 

enfermagem e os familiares desses pacientes, pois estão junto aos seus pacientes diariamente. 

Este vínculo com os familiares se estabelece ao ouvir as queixas, dialogar e fornecer 

informações detalhadas acerca do quadro clínico do paciente.  

 

Sobrecarga emocional, necessitando de acompanhamento psicológico 

 

Muitos relatos demonstram sofrimento emocional ao lidar com pacientes e familiares 

em cuidados paliativos. Relatam também a falta de apoio e de capacitação nesse sentido, o que 

poderia auxiliar no enfrentamento do sofrimento. Pode-se ver nas falas seguintes: 

Eu gosto, mas eu sofro. Porque a gente percebe os familiares, vendo seu ente 

querido partir. Às vezes perdura por dias e o familiar querer fazer tudo que não 

fez na vida. É isso que me cansa mais fisicamente e emocionalmente. (Girassol 

3) 
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A gente tem que ter apoio técnico e psicológico assim que chegar, senão a 

gente não consegue. (Lírio 8) 

 

É uma sobrecarga emocional muito grande. O processo de terminalidade do 

paciente e da família. (Margarida 1) 

 

E uma coisa que eu concordo, é que é muito pesado assim, o sentimento de 

lidar com o paciente em cuidados paliativos em fim de vida, porque eles 

chegam assim aqui né! A gente tem um paciente aqui que teve alta há 15 dias 

atrás e voltou assim. É muito pesado. (Girassol 1) 

 

A gente tá ali na hora da morte, do último suspiro. Também sinto pânico por 

tudo. Não posso sentir nada que já penso que posso está com câncer também. 

Não é fácil não. (Orquídea 3) 

 

Em estudo realizado por Costa e colaboradores (2017), os enfermeiros relatam que uma 

dificuldade que enfrentam em cuidados paliativos está associada ao sofrimento diário do 

paciente sem prognóstico favorável. O envolvimento que a equipe de enfermagem tem com o 

paciente, por estar diariamente presente e vivenciar com ele todos os cuidados e tratamentos, 

possibilita o estabelecimento de uma relação de confiança recíproca.  

Corroborando com as falas dos profissionais dessa pesquisa, foram encontrados dados 

semelhantes em pesquisa realizada por Santos e colaboradores (2017). No estudo eles afirmam 

que o trabalho realizado por enfermeiros em unidades de saúde normalmente se caracteriza pelo 

contato com situações estressantes. Essas situações podem ser mais frequentes em 

especialidades em que os profissionais assistem pacientes com doenças crônico-degenerativas, 

como o câncer. Esses profissionais estão expostos em seu cotidiano de trabalho a situações 

geradoras de conflitos, como o convívio com pacientes com doença avançada, que apresentam 

limitações físicas, sociais, alguns com curativos extensos, dor crônica, pacientes em fim de vida, 

e convívio com os familiares que estão em momento de perda. Os estressores que se destacaram 

estavam relacionados à sobrecarga de trabalho, à divisão do trabalho e à carga horária de 

trabalho (SANTOS et al, 2017) 

Segundo Siqueira (2018), a probabilidade de ocorrer sofrimento psíquico parte da 

influência da organização do trabalho e do sistema defensivo do trabalhador. Em muitos 

momentos é necessário buscar apoio para ultrapassar os desafios da vida profissional e pessoal, 
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e nesse caso a família, a espiritualidade e a psicoterapia são utilizadas. A maneira de enxergar 

o problema, assim como de resolvê-lo é singular de cada pessoa. 

A terapia individual pode contribuir para reduzir o impacto de fatores estressores já 

existentes e para a prevenção de doenças, ao atuar como ferramenta de enfrentamento 

individual. A prática clínica dirigida à reabilitação de trabalhadores exige um trabalho nas duas 

vertentes: buscar soluções individuais para lidar com os conflitos e aprimorar a organização do 

trabalho (MARTINS; OLIVEIRA, 2011). 

 

Associação entre o pessoal e o profissional 

 

Ao serem questionados sobre os sentimentos ao cuidarem de pacientes em cuidados 

paliativos, uma característica que aflorou foi associar situações vividas no âmbito particular à 

vivência profissional. Na maioria dos casos relatam essa associação como algo ruim, que traz 

sofrimento.  

Para mim é muito difícil porque na minha família teve muitos casos, muitas 

perdas, então para mim é reviver cada situação que passei na família. Não vejo 

o paciente e família, vejo como ente. Não consigo separar o pessoal do 

profissional. Desde que aqui virou oncologia, tento tenho trabalhado isso, 

separar as coisas. (Girassol 5) 

 

A gente fica olhando um senhorzinho que pode ser meu avô ou a gente mesmo. 

A gente tem dificuldade nesse setor de separar as coisas. (Jasmim 5) 

 

Algumas pessoas daqui já saíram daqui e começaram a fazer tratamento 

psiquiátrico. Tem que se cuidar para não levar para o pessoal. (Cravo 8) 

 

Santori e Battistel (2017), afirmam que a morte desafia a autoridade humana e 

profissional na sua luta incessante pela vida. Esta concepção é confirmada na filosofia adotada 

nos cursos da área da saúde voltada exclusivamente para o ensino do cuidado e atenção à vida 

e que não prepara o profissional para lidar com a morte. 

Em estudo realizado por Lima e colaboradores (2017), afirmam que a morte está 

presente no cotidiano dos profissionais da saúde, mas o preparo formal ainda é insuficiente, 

com ensino voltado para a tecnologia e ciência, porém com pouco espaço para a abordagem dos 

aspectos emocionais, espirituais e sociais do ser humano. 
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Dificuldade em lidar com a morte 

 

Outro aspecto que surgiu nas falas dos participantes foi à dificuldade em lidar com a 

morte, como vista nas falas a seguir: 

 

É o mais difícil que eu acho. De se colocar lá, acaba se afeiçoando ao 

paciente e saber que é terminal. E quando vai a óbito e você acaba sentindo 

muito. (Gardênia 1) 

 

Para mim é a parte mais difícil, quando ele se torna paliativo. Às vezes o 

paciente chega caminhando, conversando com você e ele entra em cuidado 

paliativo exclusivo. É difícil. Eu sofro muito com isso. (Lírio 3) 

 

A gente não é preparado para lidar com a morte, desde a nossa formação, é 

tudo muito novo, sempre um aprendizado. (Margarida 1) 

 

Eu não aceito à morte, (Girassol 8) 

 

Acho que é pela formação de salvar a vida. Vai até o final lutando pela vida, 

mas sabe que a pessoa não tem mais condição de cura. Deviam mandar a 

pessoa ir para pacas, viver sua vida, já em paliação. (Margarida 6) 

 

A morte faz parte do ciclo vital humano, por mais que se tente abstraí-la e torná-la 

distante, ela estará presente algum dia na vida de todos. Acompanhar a morte de outra pessoa 

traz à consciência de sua própria condição de mortalidade, gerando ansiedade e desconforto 

(LIMA et al, 2017). 

Ao prestar assistência ao paciente oncológico em seu processo de finitude, o enfermeiro 

vivencia situações de sofrimento, angústia, medo, dor e revolta por parte do paciente e 

familiares, e, como um ser humano dotado de emoções e sentimentos, manifesta em alguns 

momentos, estas mesmas reações diante deste processo (ALENCAR et al, 2017). 
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Apego ao paciente 

 

Outra situação que os profissionais expuseram foi o apego ao paciente como um fator 

que acrescenta ao sofrimento, principalmente aqueles que permanecem muito tempo internados 

no setor. Percebe-se isso nas falas seguintes: 

Tem pacientes que a gente se apega, até pelo tempo que eles passam aqui. Tem 

pacientes que passam 01 ano conosco, vai e volta até chegar o final. Esses a 

gente se apega. (Gardênia 2) 

 

Diferença até no tratamento do paciente com a gente, porque tem paciente que 

não aceita sua doença e descarrega na gente. Tem paciente que mexe com a 

gente. (Gardênia 2) 

 

Depende do contexto de vida da pessoa. É como se eu não me conformasse com 

aquela pessoa, com a situação de vida, com a morte. Isso mexe demais comigo. 

(Lírio 7) 

 

Quando já é idoso, já viveu toda uma vida. O paciente mais jovem mexe mais 

comigo. Penso que pode ser meu filho. (Rosa 7) 

 

A gente vai criando mecanismos de defesa. Eu procuro não ir nos pacientes que 

não estou escalada. Evito contato para não me apegar muito. Acaba nos 

remetendo muito aos nossos familiares. Eu nunca imaginei ver tanta gente 

morrendo. (Lírio 8) 

 

A criação do vínculo é fundamental para o cuidar de pacientes em cuidados paliativos, 

uma vez que, para uma assistência qualificada e humanizada estão presentes a escuta e o 

diálogo, a fim de propiciar um ambiente harmonioso para o paciente, familiares e para os 

profissionais (ALCÂNTARA et al, 2018). 

Para Alencar e colaboradores (2017), que o envolvimento no processo de morte e morrer 

está intimamente relacionado com o tempo de permanência do paciente durante a internação.  

Os profissionais de enfermagem referem sofrimento mais intenso com os pacientes que 

permanecem mais tempo hospitalizados, com os quais, consequentemente, forma-se maior 

vínculo.  
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A importância da fé na diminuição do sofrimento do profissional 

 

De acordo com Santos e colaboradores (2017) encontrou que entre as estratégias de 

enfrentamento do sofrimento utilizadas pela equipe de enfermagem que atuam na assistência a 

pacientes com câncer em cuidados paliativos, está o aspecto religioso, denotando o apego à 

orientação religiosa pessoal como uma forma de amenizar o estresse laboral. Esses dados 

também foram encontrados nesse estudo, de acordo com as falas a seguir: 

 

Então quando você escolhe trabalhar nisso, você vai se preparando com o 

tempo. A gente tá sujeito a ver sofrimento em qualquer área. Acho ideal a gente 

ter uma crença, crer em alguma coisa, saber que há continuidade, que esse 

sofrimento não foi em vão. (Lírio 2) 

 

Eu tenho minhas convicções religiosas e isso me acalma em relação à morte, 

mas o sofrimento é muito difícil. Infelizmente o câncer mata muito. (Rosa 5) 

 

Em relação à morte, eu tenho tranquilidade por questões religiosas, mas o 

câncer é uma morte lenta com resquícios de crueldade. É horrível você ver 

aquela pessoa, passa meses naquela situação, quando entra em cuidados 

paliativos. (Jasmim 5) 

 

Esses achados estão de acordo com o estudo realizado por Santos e colaboradores 

(2017), que constatou a religião como um apoio, como uma estratégia de enfrentamento entre a 

equipe de enfermagem oncológica. A religião foi considerada como algo relacionado à paz, 

calmaria, diante das situações estressoras, pois os participantes buscavam na religiosidade a 

força para enfrentar e afastar o problema (SANTOS et al, 2017). 

A busca da espiritualidade pela enfermagem é explicada pelo fato da mesma dar 

significado à vida. Ela propicia uma perspectiva na qual o sofrimento, as doenças e a morte 

passam a ter sentido, o que leva a um melhor enfrentamento do sofrimento emocional 

vivenciado pela equipe. Entende-se a possibilidade de o trabalhador ter uma ferramenta a mais 

para enfrentar o sofrimento por meio da espiritualidade (SIQUEIRA, 2018). 
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7.2.4 Interferência dos sentimentos na assistência ao paciente em cuidados paliativos por 

câncer 

 

Quando indagados sobre a interferência dos sentimentos relatados por eles na assistência 

prestada ao paciente, foi possível dividir suas respostas em três subcategorias: Sentimentos 

ajudam no cuidado; Sentimentos não interferem no cuidado; Sentimentos atrapalham na 

assistência. 

 

Sentimentos ajudam no cuidado 

 

Quando indagados sobre o efeito dos seus sentimentos na assistência oferecida, muitos 

profissionais afirmam que isso melhora seu trabalho, passando a olhar o paciente com mais 

integralidade, como visto nas falas a seguir: 

 

Eu acho que o sentimento ajuda mais do que atrapalha. Eu aqui lembrando de 

uma paciente que a gente fez o casamento dela e depois de dois dias ela foi a 

óbito, então acho que esse sentimento que a gente tem, nos faz fazer alguma 

coisa por ele, então acho que ajuda mais do que atrapalha. (Gardênia 2) 

 

Sim. Eu passo a ser mais humana, procuro atender mais rápido quando esse 

paciente chama, para dar mais conforto mesmo. Eu passo a ter mais atenção 

com eles. (Rosa 5) 

 

A gente se compadece tanto, complicado, porque mexe com tudo do paciente, 

bagunça tudo no corpo dele. Você fica tentando resolver as coisas mais rápido 

para ele. (Jasmim 5) 

 

Eu costumo tirar foto do nascer do sol e mostrar aos pacientes acamados, que 

não podem ir até a janela. E hoje tinha um paciente novato e eu mostrei e o do 

lado já ficou falando, cobrando para eu mostrar também. São coisas tão 

simples. (Girassol 5) 

 

Pode atrapalhar quando for fazer um procedimento que causa dor e a gente 

sentir muito, como se fosse alguém da família. Dessa forma um sentimento 

muito forte pode atrapalhar, mas na maioria das vezes ajuda. (Gardênia 2) 
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As vezes é a vontade de ter alguém por perto. Além da família, alguém que 

entende e que vai estar dando um conforto a mais. (Girassol 5) 

 

As vezes é só uma carência mesmo, você chega lá e não é dor, ela quer uma 

palavra. (Jasmim 5) 

 

O cuidar em cuidados paliativos engloba várias dimensões e especificidades, pois 

envolve o paciente e sua família, necessitando ser de forma integral e humanizada. Dentre os 

aspectos que necessitam ser levados em consideração, pode-se citar: físico, psicológico, social, 

espiritual, cultural e estrutural, na formação de equipes capacitadas para esse cuidado 

(MENDES; VASCONCELLOS, 2015). 

Estudo realizado por Alencar et al (2017), conclui que o vínculo e o apego fazem parte 

do relacionamento dos profissionais com os pacientes e seus familiares, devido ao fato de os 

pacientes permanecerem internados por um longo período de tempo, fazendo com que esses 

profissionais se percebam como membros da família e melhorem a assistência oferecida. 

No que diz respeito às lições que os profissionais levam para suas vidas, o contato com 

os pacientes em cuidados paliativos e com seus familiares, constituem uma grande lição de vida 

e ensinam muito como lidar com as dificuldades da vida e do trabalho (SIQUEIRA, 2018). 

 

Sentimentos não interferem no cuidado 

 

Alguns profissionais afirmaram que apesar dos sentimentos e do envolvimento, a 

assistência oferecida não sofre interferência.  

 

Eu acho que não interfere, porque eu tento controlar esse sentimento. Eu tenho 

o sentir pelo paciente, mas no dia-a-dia eu tento não misturar. É possível sim 

separar esse sentimento, porque a gente é obrigado a separar, (Girassol 2) 

 

Não atrapalha meu fazer, mas quando chego em casa fico pensando, ligo para 

os colegas para saber se aconteceu alguma coisa. Não mexe com minha 

assistência, mas mexe com o emocional. (Lírio 7) 
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Acabo me envolvendo, mas a assistência é a mesma. Sofro junto com alguns 

pacientes aqui até o fim. (Margarida 7) 

 

Almeida, Sales e Marcon (2014), eles afirmam que além do estresse e do sofrimento que 

o cuidar de pacientes em cuidados paliativos provoca no interior do profissional de enfermagem, 

também gera desapego do profissional no cuidado com o doente, como um mecanismo de 

defesa, a fim de se manter mentalmente bem. 

Dessa forma, percebe-se que o controle dos sentimentos ao lidar com pacientes em 

cuidados paliativos é uma proteção do profissional, como uma forma de suportar o serviço e o 

estresse por ele causado. 

 

Sentimentos atrapalham na assistência 

 

Os sentimentos despertados ao lidar com paciente em cuidados paliativos podem 

dificultar a assistência prestada. 

  

Às vezes interfere, porque às vezes a gente se apega muito ao paciente, porque 

conhece a vida dele, a trajetória, acaba ficando uma carga emocional mais 

forte, e também da gente passar aquela segurança e trazer um pouco mais de 

alívio ao paciente. (Margarida 1) 

 

Se interferir no meu emocional, vai interferir na minha assistência para ele, é 

muito ruim você chegar no paciente sem saber de nada. Aqui a gente faz as 

coisas para diminuir a dor e às vezes nem diminui. (Tulipa 4) 

 

Eu vivenciei é até um momento delicado pra mim, quando a gente cuida do 

paciente muito tempo e ele chega em CP. Isso para a gente, quando tem que 

fazer o eletro, o cuidado com o corpo, a gente fica se segurando ali, e só depois 

que sai... choro... só depois que sai que a gente consegue desabafar. 

(Margarida 1) 

 

Interfere sempre. Você está com esse cuidado com o paciente e com a família, 

é uma carga, porque você que passar uma segurança para o familiar ao 

paciente, então acaba interferindo sempre. (Antúria1) 
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Teve um paciente da gente que se matou, se jogou da janela. Viu o do lado 

morrer, aquele processo todo, pouco tempo depois se jogou da janela. 

(Orquídea 1) 

 

 

A enfermagem é sensível para enxergar a importância da prática voltada ao cuidado 

humano e exerce o enfrentamento cotidiano de problemas éticos e morais em seu ambiente de 

trabalho, ou seja, enfrenta as diversas situações ocorridas no cotidiano de trabalho, assumindo 

a responsabilidade no cuidado contínuo do paciente e de sua família, especialmente, nas 

situações de final de vida (COSTA et al,, 2017). 

Segundo Alencar e colaboradores (2017), existem profissionais da enfermagem que 

afirmam estabelecer relação diferenciada e singular com alguns pacientes e, ao vivenciarem o 

processo de morte, surgem sentimentos de tristeza e sensação de vazio. Ainda segundo esses 

autores, essa percepção gera dificuldades de enfrentamento que podem repercutir nas atividades 

específicas dos profissionais. 

 

7.2.5 Fatores organizacionais que intensificam os sentimentos do profissional 

 

Quando indagados sobre os fatores externos, inerentes à instituição que pudessem 

interferir nos sentimentos existentes ao lidar com os pacientes em cuidados paliativos, foram 

obtidas respostas, que foram divididas em subcategorias. A interferência poderia ser positiva, 

negativa ou indiferente para eles. As subcategorias elencadas são: 1- Redução no quantitativo 

de profissionais, causando sobrecarga no trabalho e intensificam o sofrimento do profissional; 

2- Dificuldade das outras equipes ao lidar com cuidados paliativos; 3- Baixa logística na 

organização hospitalar. 

 

Redução do quantitativo de profissionais, causando sobrecarga de trabalho e 

intensificando o sofrimento do profissional 

 

Nas falas fica evidencia-se o problema relacionado à dimensionamento de pessoal da 

enfermagem, tendo em vista a necessidade de intervir rapidamente para gerenciar múltiplos 
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problemas que envolvem o ser humano e sua finitude, contribuindo para a sobrecarga física e 

emocional dos profissionais de enfermagem. Pode-se constatar nas falas seguintes: 

 

Porque os pacientes em CP você não vai deixar sujo, nada disso. São pacientes 

de UTI na enfermaria. Só não vai reanimar. Precisa de uma equipe suficiente 

para fazer os cuidados. Não podemos deixar os acompanhantes responsáveis 

pelos cuidados. (Orquídea 1) 

 

Quando a equipe está desfalcada, com poucos profissionais, termina que a 

equipe fica mais estressada, porque tem uma grande quantidade de 

procedimentos para dar conta e poucos profissionais. (Orquídea 2) 

 

Eu acho que o quantitativo baixo atrapalha muito, porque o paciente diz estar 

com dor, mas ele quer atenção da gente. Se a gente tem um quantitativo pequeno 

a gente vai só dizer que já está com a medicação e sai para dar assistência ao 

outro paciente. Quando tem um bom quantitativo, a gente pode ficar lá, pegar 

na mão e a gente já percebe que eles melhoram. (Gardênia 2) 

 

Na verdade, a gente tenta abordar o paciente como um todo, mas quando tem 

poucos profissionais, a gente não consegue. Acaba pegando o principal, o 

medicamento, e não vê o restante. (Lírio 2) 

 

Esse setor é diferenciado e tem que ser tratado de forma diferenciada. Imagina 

um setor com 04 técnicos, 01 enfermeiro e 03 óbitos. Que isso já aconteceu aqui 

várias vezes. (Rosa 3) 

 

Em relação ao quantitativo de profissionais, é o setor que tem menos 

profissionais do hospital. Porque tem muito desgaste físico, emocional e às 

pessoas saem daqui e não tem reposição. Sobrecarrega muito quem fica. 

Remanejar outras pessoas para só quem não sabe das coisas daqui. (Girassol 

4) 

 

A gente acaba se sobrecarregando demais. Virei técnica de laboratório, de 

farmácia, psicólogo, assistente social. Aqui tem muita burocracia. Isso 

atrapalha demais. E o quantitativo tá sempre defasado. (Rosa 7) 

 

Nossa maior dificuldade é o dimensionamento de pessoal. Ficamos com 5, 6 

pacientes muito pesados, são pacientes que precisam de 24h de cuidado. 

Ficamos sobrecarregados. Falta pouco insumo, mas a dificuldade maior é de 

pessoal. (Girassol 5) 
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De acordo com Bordignon et al (2015), os gestores comprometidos com a qualidade do 

cuidado devem priorizar pela satisfação das necessidades dos trabalhadores, a partir da 

adequação no dimensionamento de pessoal. Estas ações visam reduzir as doenças e acidentes 

ocupacionais, em detrimento da exposição do profissional aos riscos internos e externos ao local 

de trabalho e às potenciais situações geradoras de estresse, contribuindo, assim, para a 

humanização das práticas e promoção da saúde do trabalhador.  

A sobrecarga de atividade mostra-se como motivo de insatisfação expressivo, e assim, 

a adequação e equilíbrio nas cargas de trabalho dos profissionais de enfermagem se apresentam 

indubitavelmente necessários. (BORDIGNON et al, 2015).  

Silva et al (2013) afirmam que um único paciente em cuidados paliativos pode consumir 

mais tempo que o plantão de um profissional de enfermagem, dada a gravidade de seu quadro 

e as demandas de cuidados dos mesmos e de suas famílias, uma vez que em cuidados paliativos 

paciente e família constituem uma unidade de tratamento. Considera-se, ainda, que além do 

desgaste emocional, existe uma sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem, dada 

a dificuldade dos gestores no dimensionamento de recursos humanos para os cuidados 

paliativos. 

No que se refere ao déficit de profissionais para o cuidado, vale ressaltar que, tendo em 

vista os critérios de dimensionamento de pessoal de enfermagem na Resolução 543/2017 do 

Conselho Federal de Enfermagem, é difícil enquadrar as demandas de cuidados paliativos, 

evidenciando a necessidade de redimensionamento, tendo em vista as características de 

dependência dos pacientes e as necessidades desses pacientes e de seus familiares. 

 

Dificuldade das outras equipes ao lidar com cuidados paliativos 

 

Dentre as situações que intensificam os sentimentos dos profissionais, pode-se citar a 

dificuldade da equipe, principalmente médica, já que esses profissionais conduzem muitas 

ações dos cuidados paliativos. A seguir, destaca-se algumas falas: 

Outra coisa é em relação à equipe da cirurgia, porque eles não fazem analgesia 

da forma correta e quando a gente vai falar diz que vai ver e não faz nada. Diz 

que o paciente está viciado em morfina. Não se pode falar em vício em paciente 

com dor oncológica, porque a dor é muito relativa e só quem sabe o nível de 

dor é quem sente. (Orquídea 2) 
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O residente é estudante e não tem uma boa supervisão do staff e acaba 

demorando com as condutas. Onde a gente não consegue implementar os 

cuidados direito porque passa primeiro pelos estudantes. A resposta do 

tratamento demora. Se o paciente sente dor, porque exemplo, a enfermagem 

muitas vezes não pode resolver porque o médico não prescreveu da forma 

correta, pois o tratamento na oncologia é diferente da clínica médica. Isso tudo 

gera um conflito. (Margarida 6) 

 

A questão não é a questão do morrer, porque a gente lida com vida e quando 

não consegue salvar tem uma frustração. O processo paliativo deveria ser mais 

tranquilo para o paciente, mas infelizmente não é, porque a equipe médica é 

despreparada. (Cravo 4) 

 

O despreparo dos profissionais médicos para lidar com a morte tem como causas 

questões culturais e espirituais e o ensino na área de saúde, que enfatiza a formação técnico-

científica em detrimento da abordagem dos aspectos emocionais, espirituais e sociais. Nesse 

sentido, muitas vezes, a morte pode ser percebida como derrota, uma frustração pessoal que 

transcende a limitação técnica. Relatam a falta de preparo, tanto técnico como emocional, dos 

profissionais para lidar com as questões da terminalidadee morte no ambiente hospitalar. Esse 

fato se torna mais evidente em setores de alto risco de morte, como é o caso dos cuidados 

paliativos (FONSECA; GEOVANINI, 2013). 

Para Mendes, Lustosa e Andrade (2009), a falta a de informação sobre o psiquismo 

humano não favorece a habilidade de médicos em lidar com o sofrimento humano, tão 

importante ao lidar com pacientes em cuidados paliativos. Alguns escolhem comunicar as 

notícias mais difíceis aos parentes, mas não ao paciente, para evitar contato com eventual crise 

emocional deste. Outros são sensíveis, e melhor preparados emocionalmente para lidar com as 

necessidades emocionais de seu pacientes, e obtêm êxito ao transmitir-lhes a existência de uma 

doença séria, sem lhes tirar esperança. 

 

Baixa logística na organização hospitalar 
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Os participantes relataram também que há pouco apoio da gestão, uma vez que o 

dimensionamento da equipe de enfermagem é inadequado para o volume de serviço do setor, 

assim como a complexidade do mesmo. Referem ter que executar tarefas como: acompanhar 

paciente para exames, pegar medicações na farmácia várias vezes ao dia, fazer coleta de sangue 

dos pacientes em muitas situações, onde somado aos demais cuidados, sobrecarregam o 

profissional e dificulta uma assistência de qualidade. Tal fato pode ser observado nas falas a 

seguir: 

 

Muitos pacientes sentem muitas dores e os sintomáticos são se necessário e toda 

vez que o paciente sente alguma coisa tem que descer na farmácia para buscar. 

(Girassol 5) 

 

A logística aqui é muito ruim. Tem que ir na farmácia o tempo todo, chama 

médico e demora, o chequinho vem preenchido errado. Fica muito cansativo. 

(Cravo 8) 

 

Em relação aos enfermeiros também, agente tem 6 andares de internação e esse 

andar aqui é o que tem menos, só 4 enfermeiros e os outros tem pelo menos 5. 

Então é muito complicado ficar só aqui. Falta um pouco de logística também, 

ir até a farmácia por exemplo. (Rosa 5) 

 

 

Girard e colaboradores (2018), afirmaram que o número inadequado de pessoal 

compromete de maneira importante a qualidade da assistência, ocasionando a sobrecarga de 

trabalho da equipe que conduz ao estresse e, consequentemente, favorece a ocorrência de erros 

e eventos que podem causar danos à saúde dos pacientes, com repercussões ético-legais para a 

equipe de enfermagem e para a instituição. 

Considerando as peculiaridades do paciente oncológico em cuidado paliativo, é visível 

o volume de trabalho para a equipe, ainda mais se considerarmos que raramente há um 

dimensionamento adequado do número de profissionais para assistência a esses pacientes, 

revelando a necessidade de uma boa gestão para organização do serviço. Assim, a sobrecarga 

de trabalho é uma possível explicação para a elevada prevalência de estresse. Esse achado 

poderá vir a repercutir no aumento do absenteísmo e no prejuízo da saúde deste trabalhador 

(SANTOS et al/., 2017). 
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8 Proposta de implantação de um projeto de extensão direcionado aos profissionais de 

enfermagem que atuam na assistência de pacientes oncológicos em cuidados paliativos. 

 Com base nos achados desse estudo, surgiu uma proposta de implantação de um projeto 

de extensão intitulado: práticas integrativas promovendo a saúde do trabalhador de 

enfermagem em cuidados paliativos com efetiva interação e cooperação técnica entre 

Hospital Universitário Onofre Lopes e Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, voltado para profissionais de enfermagem que lidam com a assistência em paciente 

oncológico em cuidados paliativos.  

 Após a análise das discussões oriundas dos oito grupos focais, infere-se que há 

necessidade premente de uma intervenção humanizada para esses profissionais, com intuito de 

prevenir o sofrimento psíquico e, por sua vez, o desenvolvimento de doenças psicossomáticas. 

Assim, como critério inicial para alcançar a integralidade na assistência à saúde, a priori se 

alicerça no autocuidado do profissional cuidador, que deve estar preparado técnica e 

psicologicamente a fim de proporcionar uma assistência eficaz favorecendo uma qualidade de 

vida aos pacientes em cuidados paliativos. 

 

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS PROMOVENDO A SAÚDE DO TRABALHADOR DE 

ENFERMAGEM QUE ATUA NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

RESUMO 

O projeto “Práticas integrativas promovendo a saúde do trabalhador de enfermagem em 

cuidados paliativos” tem como finalidade oportunizar o aprendizado da consciência de 

autocuidado baseado nas terapias integrativas voltado para profissionais de enfermagem da 

enfermaria de oncologia do Hospital Universitário Onofre Lopes que lidam com o 

enfretamento da assistência em paciente oncológico em cuidados paliativos. Tem por 

objetivo capacitar os enfermeiros e técnicos em enfermagem da enfermaria de oncologia do 

HUOL quanto a importância das terapias integrativas a fim de promover o autocuidado e 

redimensionamento da visão de morte-morrer de seus pacientes com ênfase no preparo 

holístico desses profissionais técnico-científico-físico-espiritual, o que promoverá um 

cuidado humanizado prestado por profissionais preparados além da técnica. Para isso, os 

trabalhadores de enfermagem envolvidos participarão das atividades por meio de oficina 



   69 

inicial com palestras e rodas de conversas, e, após diagnostico situacional serão 

encaminhados as terças e quintas-feiras às diversas práticas integrativas especificas para cada 

caso, totalizando sete sessões para cada participante. Os encontros serão realizados no 

laboratório de habilidades práticas da Escola de Saúde da UFRN – ESUFRN, onde serão 

realizadas oficinas de técnicas de enfretamento (preparo técnico e emocional); noções gerais 

das teorias e técnicas integrativas, escuta terapêutica, massoterapia, bambuterapia, 

reflexologia, entoação de mantras, aplicação de reik, auricoloterapia, com ênfase na 

promoção do cuidado humanizado, elaboração de casos problemas. Vivências práticas das 

metodologias ativas (rodas de conversas, musicoterapia, aromoterapia, entre outros) em 

cooperação técnica com o curso de técnicas em Massoterapia da ESUFRN). Esses encontros 

favorecerão a promoção a Saúde do trabalhador de enfermagem que atua na assistência em 

cuidados paliativos por câncer, com vistas a resultados satisfatórios no cuidado integral e 

holístico ao paciente terminal. 

Palavras-chave: Práticas integrativas, Cuidados Paliativos, Cuidados de Enfermagem, 

Câncer, Sentimentos. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto justifica-se pela necessidade percebida nesse estudo após a análise das 

discussões oriundas dos oito grupos focais, infere-se que há necessidade premente de uma 

intervenção humanizada para esses profissionais, com intuito de prevenir o sofrimento 

psíquico e por sua vez o desenvolvimento de doenças psicossomáticas que culminaria em 

absenteísmo e prestação do cuidado precarizado dado a insatisfação do trabalhador. Assim, 

como critério inicial para alcançar a integralidade na assistência à saúde, a priori se alicerça 

no autocuidado profissional cuidador, que deve estar preparado técnica e psicologicamente, 

a fim de proporcionar uma assistência eficaz, favorecendo uma melhor qualidade de vida aos 

pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. 

A literatura relacionada aos trabalhadores de enfermagem que prestam cuidados paliativos 

demonstra sobrecarga de trabalho devido a dependência dos pacientes que estão sob seus 

cuidados. Essa sobrecarga mostra-se como motivo de insatisfação expressivo, e assim, a 

adequação e equilíbrio nas cargas de trabalho dos profissionais de enfermagem se apresentam 

indubitavelmente necessários. (BORDIGNON et al, 2015). 
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Silva et al (2013), afirmam que um único paciente em cuidados paliativos pode consumir 

mais tempo que o plantão de um profissional de enfermagem, dada a gravidade de seu quadro 

e as demandas de cuidados dos mesmos e de suas famílias, uma vez que em cuidados 

paliativos paciente e família constituem uma unidade de tratamento. Considera-se, ainda, que 

além do desgaste emocional, existe uma sobrecarga de trabalho dos profissionais de 

enfermagem, dada a dificuldade dos gestores no dimensionamento de recursos humanos para 

os cuidados paliativos. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

Atualmente, o conceito de incurabilidade de uma doença não indica o final do tratamento, 

mas a necessidade, na abordagem, de mudança dos objetivos. Os princípios dos cuidados 

paliativos apresentam elementos fundamentais e ideais para atender a real demanda da 

população acometida, principalmente, por enfermidades crônicas e não transmissíveis (SEKI, 

2010). 

No estudo buscou-se analisar os sentimentos da equipe de enfermagem que prestam cuidados 

ao paciente em cuidados paliativos por câncer. O câncer é caracterizado pelo crescimento 

desordenado das células, o que acontece em mais de cem tipos diferentes de células ou 

tecidos, caracterizam-se por crescimento rápido, e são capazes de invadir tecidos vizinhos e 

serem transportados pela corrente sanguínea a outros tecidos distantes, produzindo 

metástases (GUIMARÃES, 2016). 

Os princípios básicos para os cuidados paliativos integrais compreendem reconhecer a morte 

como um processo natural da vida e incorporar a integração dos cuidados físicos, espirituais, 

emocionais e sociais na promoção do conforto dos pacientes (RANNALO, 2017). 

O foco dos cuidados de enfermagem nos princípios da humanização, interligando o cuidado 

técnico ao cuidado emocional, possibilita a formação do vínculo enfermeiro-paciente-família, 

permitindo aos profissionais lidar com as limitações e conflitos, de forma saudável, 

respeitando seus valores e concepções, utilizando a comunicação como relevante elo de 

humanização da assistência (SIQUEIRA, 2006). 

Os dados analisados no estudo compuseram diversas intervenções, algumas objetivando o 

cuidado integral, holístico, como o gerenciamento de sintomas, promovendo uma abordagem 

física, social, psicológica e espiritual.  
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As Terapias Alternativas, também nomeadas como Complementares e/ou Integrativas, são 

denominadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS como Medicina Tradicional e 

compreendem um grupo de práticas de atenção à saúde não alopáticas, englobando atividades 

como a acupuntura, naturopatia, fitoterapia, meditação, reiki, terapia floral, entre outras. Estas 

terapias procuram atender ao indivíduo de forma holística, baseado na confiança e no vínculo 

terapeuta / usuário. A Organização Mundial da Saúde, através do documento “Estratégia da 

OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005”, vem estimulando o uso das Terapias 

Alternativas / Complementares e o seu uso de forma racional, segura, eficaz e com qualidade 

(GALLI et al., 2012) 

O Ministério da Saúde, seguindo a diretriz da Organização Mundial da Saúde, aprovou em 

maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema 

Único de Saúde. Legitimou, desta forma, a oferta destas práticas oferecidas por profissionais 

nas Unidades Básicas de Saúde, bem como das equipes de Saúde da Família, beneficiando 

uma parcela considerável da população usuária do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2006). 

Infere-se que as intervenções, como escuta terapêutica, massagem, bambuterapia, 

reflexologia, auricoloterapia, musicoterapia além do preparo técnico de enfermagem precoce 

direcionado a um sintoma específico, como controle da ansiedade e fadiga poderá trazer 

excelentes resultados, mostrando que embora devamos sempre estar focados no cuidado 

integral a resolução de uma situação problema por vez pode ser o melhor caminho para 

alcançar a integralidade do cuidado paliativo. 

 

 

METODOLOGIA: 

O projeto de extensão será realizado em forma de oficina. Serão desenvolvidas duas oficinas, 

no turno vespertino, cada uma com 20 participantes, com carga horária de 20h/aula, no 

Espaço da Escola de Saúde da UFRN- ESUFRN, no laboratório de habilidades práticas do 

Curso Técnico de Massoterapia – Campus/UFRN. As duas oficinas seguirão a mesma 

metodologia e os mesmos temas, com variação das dinâmicas para cada grupo. As oficinas 

serão divulgadas através da página da ESUFRN e SIGAA/UFRN e cartazes fixados em 

murais da ESUFRN e convite pessoal. Participarão das oficinas enfermeiros e técnicos em 

enfermagem que atuem na enfermaria de oncologia do Hospital Universitário Onofre Lopes 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – HUOL/ UFRN, alunos de graduação em 
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Enfermagem Bolsistas de Iniciação Científica e alunos do curso técnico em enfermagem da 

ESUFRN que realizarem a sua inscrição no período divulgado. 

O conteúdo programático de ambas as oficinas serão: estratégia da OMS sobre Medicina 

Tradicional, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, atenção holística 

e humanizada ao paciente com câncer em cuidados paliativos, uso científico das Terapias 

Alternativas /Complementares, escuta terapêutica, massoterapia, bambuterapia, reflexologia, 

auricoloterapia, aromaterapia, cromoterapia, fitoterapia e terapia de exercícios individuais 

(biodança, vitalização),  com ênfase na promoção do cuidado humanizado, e elaboração de 

casos problemas. 

A metodologia das oficinas seguirá o Arco de Meguerez proposto por Bordenave e analisado 

por Colombo e Berbel (2007). Neste arco, divide-se o processo de aprendizagem em 

momentos, fazendo com que o participante se envolva no ensino-aprendizagem. Esses 

momentos englobam as etapas a seguir: 

 

1º  Observação da realidade: Procura fazer os participantes observar à sua volta e trazer a 
realidade sobre o assunto proposto. Nesta observação, os 
participantes expressam verbalmente ou através de 
cartolinas, as percepções individuais e pessoais, realizando o 
que Bordenave chama de leitura sincrética ou ingênua da 
realidade. 

2º Identificação do ponto-chave Neste momento, o grupo separa, partindo do que foi descrito 
no item anterior, o que é realmente importante do assunto 
em questão. Esta etapa é muito importante, pois neste 
momento fica claro o que precisa ser trabalhado sobre o 
assunto. 

3º Teorização do problema Este é o momento das perguntas, indagações, reflexões sobre 
o ponto-chave. Neste momento o facilitador tem o 
compromisso de auxiliar na teorização, trazendo seus 
conhecimentos científicos, interagindo com o grupo para que 
associem o saber científico com o saber que eles possuem e 
suas vivências. É neste momento que o grupo apreende os 
conhecimentos sobre o assunto e permite o crescimento para 
o enfrentamento das situações de risco. 

4º Formulação de hipóteses de 
solução para o problema: 

Nesta fase, a originalidade e a criatividade do indivíduo / 
grupo são incentivadas e ele passa a ser sujeito do seu 
aprendizado. É importante que neste momento o facilitador 
confronte as hipóteses de solução para os problemas 
sugeridos com as hipóteses que poderão ser levadas a 
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concretização, ou seja, neste momento o indivíduo /grupo 
perceberá que pode ser agente transformador da realidade. 

5º Aplicação à realidade: É o momento em que o grupo pratica o que vivenciou nos 
itens anteriores. Através da prática, vai aperfeiçoando e 
discernindo seu fazer conforme as situações apresentadas na 
convivência diária com os pacientes com câncer em cuidados 
paliativos. De acordo com Colombo e Berbel (2007), esta 
metodologia permite mobilizar as habilidades intelectuais dos 
participantes. 

 

 

Com a execução deste projeto de extensão, o curso Técnico em Massoterapia disponibilizará 

um laboratório para as práticas alternativas / complementares, para uma maior articulação 

entre o ensino, pesquisa e extensão. No laboratório de habilidades, a sala é equipada com 

colchonetes, bolas suíças, cadeiras acolchoadas e equipamento multimídia, permitindo um 

espaço agradável para as atividades como meditação, relaxamento e dinâmicas de grupo. 

Possui também material para confecção de cartazes e pinturas em papel, atividades a serem 

desenvolvidas durante a aplicação do arco da problematização. 

Na ficha de inscrição para as oficinas, os participantes descreverão o que sabem sobre terapias 

integrativas / complementares, e durante as oficinas estas descrições serão utilizadas, ora para 

validá-las, ora para confrontá-las, de acordo com os estudos científicos. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

As oficinas permitirão a reflexão com os trabalhadores de enfermagem lotados na enfermaria 

de oncologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

HUOL/UFRN e alunos de graduação em enfermagem e do curso Técnico em Enfermagem, 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio - 

PIBIC/EM e bolsista de graduação em enfermagem PIBIC/IC sobre o cuidado holístico em 

oncologia e enfrentamento das angustias e ansiedades oriundas desse cuidado. A metodologia 

empregada permitirá a abordagem de algumas terapias alternativas / complementares 

partindo do que os participantes conheçam e desestruture os conceitos pautados em crenças 

e misticismo relativos a essas práticas. 
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Através de vivências será utilizada a meditação, escuta terapêutica, massoterapia, 

bambuterapia, reflexologia, entoação de mantras, aplicação de reik, auricoloterapia, com 

ênfase na promoção do cuidado humanizado, elaboração de casos problemas aplicação de 

reiki. Os participantes compreenderão a necessidade de mudanças de hábitos insalubres de 

vida, para atividades que permitam o encontro consigo, seguindo o ensinamento do Dr. 

Edward Bach (SCHEFFER, 2011) do cura-te a ti mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo teve por objetivo conhecer os sentimentos vivenciados pela equipe de 

enfermagem ao lidar com pacientes em cuidados paliativos por câncer, em um hospital 

universitário do Rio Grande do Norte. Tema de grande relevância e cujos resultados trazem 

uma contibuição ao conhecer esses sentimentos e, a partir daí, repensar uma nova maneira no 

manejo com esses profissionais, amenizando-se o sofrimento dos trabalhadores e melhorando a 

assistência prestada ao paciente. Foi de grande contribuição, como pôde ser percebida nas falas 

dos participantes, como um momento em que os mesmos puderam ser ouvidos, suas indagações 

e fragilidades expostas, compartihados com outros integrantes da equipe, detectando a 

necessidade de apoio psicológico, melhoria na gestão do setor, como logística das atividades e 

dimensionamento de pessoal. 

A metodologia escolhida permitiu alcançar os objetivos da pesquisa. A população de 

profissionais estudada foi composta por enfermeiros e técnicos em enfermagem. As duas 

categorias de profissionais apresentaram-se interessadas em participar da pesquisa, agilizando 

suas atividades de trabalho e dividindo-se em equipes para poderem participar dos grupos 

focais. 
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Identificou-se que boa parte dos profissionais não gostam de trabalhar em oncologia, 

devido ao abalo emocional, o sentimento de impotência em achar que não podem fazer muito 

pelo paciente e por criar vínculos com os paciente. 

Afirmam necessitar de preparo técnico e emocional para trabalhar no setor, tendo em 

vista a especificidade dos pacientes, dos cuidados ofertados e da sobrecarga emocional 

resultante do lidar com pacientes muitas vezes em terminalidade. 

Em relação aos sentimentos vivenciados ao lidar com pacientes em cuidados paliativos, 

afirmaram que as maiores dficuldades foram lidar com a família dos pacientes, a sobrecarga 

emocional, a associação entre o que vivenciam no setor e suas questões pessoais, dificuldade 

em lidar com a morte dos pacientes, apego aos pacientes devido aos longos períodos que passam 

internados e associam a fé como ponto importante para diminuir o sofrimento causado nas 

demandas do trabalho. 

Afirmaram ambiguidade na interferência dos sentimentos relacionados à assistência, 

pois relatam ter sentimentos que ajudam na assistência, fazendo-os olhar o paciente de forma 

mais integral, assistência menos mecanizada, mais humanizada e referiram existir sentimentos 

que dificultam por trazer tristeza, impotência. 

Verificou-se uma carência de profissionais de enfermagem no setor, onde os 

participantes desse estudoao afirmaram haver a redução do quantitativo de profissionais, 

sobrecarregando-os e gerando mais desgaste físico e emocional. Relataram também sobre a 

dificuldade das demais equipes, especialmente a equipe médica, em lidar com pacientes em 

cuidados paliativos, assim como baixa logística na realização das atividades, desviando o foco 

do profissional do paciente para outras atividades. 

As limitações desse estudo encontraram-se na dinâmica acelerada do setor, tendo os 

profissionais uma grande quantidade de afazeres durante o plantão, tornando a reunião de um 

grupo focal no horário da trabalho algo difícil. A realização dos grupos focais não foram 

possíveis fora do horário de trabalho, pois muitos profissionais tem outro vínculo empregatício.  

Sugere-se que se invista em preparo técnico e emocional dos profissionais de 

enfermagem do setor. Como relatados pelos participantes, estão acontecendo alguns cursos e 

capacitações referentes ao manejo do profissional com o paciente em cuidados paliativos por 

câncer. Porém, é necessário um acompanhamento psicológico para os profissionais, no intuito 
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de auxiliar no enfrentamento do sofrimento, o que pode vir a melhorar a qualidade do trabalho 

e, consequentemente, a assistência prestada ao paciente. 

Vale ressaltar que, enquanto discente do mestrado profissional e executora da coleta de 

dados da pesquisa, a experiência foi desafiadora, principalmente pelas dificuldades impostas 

em virtude de problemas de saúde da pesquisadora durante a realização do estudo, da obrigação 

de conciliar horários de trabalho com o curso de mestrado e dos prazos exigidos no exercício 

das duas funções. 

Quanto à pesquisadora, foi necessário um distanciamento emocional ao realizar os 

grupos focais, por já ter vivenciado a situação de cuidados paliativos por câncer em situação 

familiar. Porém, a satisfação foi o sentimento predominante, exatamente por poder auxiliar os 

profissionais nessa árdua missão de cuidar de pacientes na sua terminalidade, trazendo uma 

pesquisa sobre seus sentimentos, sendo um momento de escuta e de partilhamento entre eles 

das suas experiências. 

Além disso, o crescimento e enriquecimento profissional que o curso de mestrado 

proporciona é de grande valia, além da possibilidade de contribuir com o serviço na melhoria 

da qualidade de trabalho dos profissionais de enfermagem e da assistência prestada aos 

pacientes. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

ESCOLA DE SAÚDE NATAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

Apêndice - 01 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu, __________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “Sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem que 

presta assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos” 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, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores Profa. Dra. Eliane Santos Cavalcante (orientadora) e Joseane Thailine Pereira de 

Carvalho Romão (orientanda),a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros 

a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

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 do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Profa. Dra. Eliane Santos Cavalcante, 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 e carimbo do pesquisador responsável
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ESCOLA DE SAÚDE NATAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Apêndice 02 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Sentimentos vivenciados pela equipe 

de enfermagem que presta assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos, que tem 

como pesquisador responsável Profa. Dra. Eliane Santos Cavalcante. 

Esta pesquisa pretende analisar quais os sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem que presta 

assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é a relevância desse tema para a equipe de 

enfermagem, uma vez que auxiliará na interpretação do significado desses cuidados para o indivíduo e 

na identificação de fatores que facilitam e dificultam o cuidar diário de um paciente em cuidador 

paliativo, juntamente com sua família e amigos. Acredita-se que esse conhecimento pode trazer ações 

voltadas à saúde do trabalhador, diminuindo seu sofrimento diante das situações difíceis do seu trabalho, 

assim como melhorar a assistência oferecida ao paciente. Um trabalho com um objetivo de analisar os 

sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem que presta assistência a pacientes com câncer em 

cuidados paliativos. 

 Caso você decida participar será utilizado um questionário semiestruturado, contendo duas 

partes: - A 1ª, com questões fechadas, sobre as variáveis sócio demográficas relacionadas aos 

entrevistados, sua formação e funções na equipe; a 2ª, grupos focais sobre o sentimento vivenciado pela 

equipe de enfermagem no cuidado ao paciente terminal. 

 A aplicação do questionário será feita pelo pesquisador, previamente treinado e capacitado 

para isso, e deverá ter duração máxima de 10 minutos, a ser realizada no próprio local de trabalho do 

entrevistado, em local calmo e livre de interrupções. 

As coletas de informações durante as entrevistas serão registradas através de aparelho eletrônico mp4, 

em horário e ambiente disponíveis, e planejados de acordo com o aval de todos os participantes a serem 

entrevistados. Todas as informações dos participantes terão total sigilo, não sendo divulgado nenhum 

nome nem durante nem após a realização do estudo. Durante a realização da aplicação do questionário 

e da coleta de informações, durante a entrevista, a previsão de riscos é mínima aos participantes desse 

estudo, pois os procedimentos que serão efetuados são de natureza não invasiva. Entretanto, poderá 

ocorrer algum constrangimento por parte do participante em não saber responder algum dos 

questionamentos. Para minimizar esse risco, será garantido o total anonimato do entrevistado. 

 Em relação aos benefícios, a melhoria do treinamento em serviço, não só no aspecto técnico, 

mas também em outras competências, tornando a formação do profissional mais efetiva e 

proporcionando maior autonomia ao profissional. Com o aperfeiçoamento da equipe, é possível obter 

melhoria na qualidade do serviço, melhorando a prestação de um cuidado às essas pessoas que estão 

passando por um momento tão difícil de suas vidas; contribuição na promoção da qualidade de vida, de 

prevenir e aliviar o sofrimento de indivíduos, de seus familiares e amigos diante de doenças que 

ameaçam a continuidade da existência. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa 

Dra. Eliane Santos Cavalcante na Escola de Saúde da UFRN, telefone celular(84)98793-5788. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
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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 entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-

5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° 

Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 

- Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Profa Dra. Eliane SantosCavalcante. 

 

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, Sentimentos vivenciados pela equipe 

de enfermagem que presta assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos, 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 pesquisador responsável pelo estudo Sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem 

que presta assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos,declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso ora assumido 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, _ __/ ___/___ 

 

 

Pesquisador Responsável 
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Apêndice – 03 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 FICHA 

N.º_______ 

1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM/ SETOR ONCOLOGIA 

A) Idade __________ 

B) Sexo 

1. (  ) Masculino 2.(   ) Feminino 

C) Escolaridade  

 1.(   ) 

2.(   ) 

2.1 

3.(   ) 

3.1 

Ensino Médio 

Graduação 

Qual? ______________________________________ 

Pós-Graduação  

Qual? _______________________________________ 

D) Raça 

 1.(   ) 

2.(   ) 

Branco                 

Negro           

3.(   ) Pardo 

4.(   ) Outra _____________________ 

E) Religião 

 1.(   ) Católico 

2.(   ) Evangélico 

3.(   ) Sem credo  

5.(   ) Outra ____________________  

F) Estado Civil 

 1.(   ) Solteiro 

2.(   ) Viúvo 

3.(   ) Divorciado 

3.(   ) Casado 

4.(   ) União estável 

5.(   ) Outro ______________________ 

G) Procedência 

1.(   ) Natal 

 

2.(   ) Outro município 

2.1Qual? ________________________ 

H) Cargo/Função ________________________ I) Tempo de serviço na unidade da Clínica 

oncológica 

1. __________________________ 

J) Tempo de serviço 

1. __________________________ 

L) Número de vínculos empregatícios 

________________________ 

M) Realizou algum treinamento relacionado sobre cuidados com o paciente paliativo? 

1. (   ) Sim       2. (   ) Não      3. (   ) Não lembro 

N) Se a resposta anterior for afirmativa, há quanto tempo?___________________ 
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Apêndice – 04 

QUESTIONÁRIO DO GRUPO FOCAL 

 

 

1. VOCÊS GOSTAM DE TRABALHAR NO SETOR DE ONCOLOGIA? 

 

2. VOCÊS SE SENTEM PREPARADOS PARA TRABALHAR COM O PACIENTE 

ONCOLÓGICO? 

 

3. QUAIS OS SENTIMENTOS QUE VOCÊS TÊM AO LIDAR COM O PACIENTE EM 

CUIDADOS PALIATIVOS? 

 

4. VOCÊS CONSIDERAM QUE ESSES SENTIMENTOS INTERFIRAM NA ASSISTÊNCIA 

PRESTADA AO PACIENTE? 

 

5. EXISTEM FATORES QUE INTERFIRAM NESSE SENTIMENTO? 
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ANEXO 1. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CONSELHO DE ÉTICA EM PESQUISA 
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