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RESUMO 

Pesquisa qualitativa e fenomenológica teve como proposta compreender o 
fenômeno: “Enfermeiros que atuam no PSF e o cuidado domiciliário à família 
que vivencia a terminalidade de um dos seus membros no domicílio”. O 
estudo foi realizado com enfermeiros que atuam no Programa de Saúde da 
Família (PSF) da Fundação Zerbini, na Região Sudeste, do município de São 
Paulo-SP. Utilizou-se como referencial teórico a fenomenologia existencial de 
Martin Heidegger para interpretar e analisar as unidades ontológicas que 
emergiram das descrições. Com este estudo foi possível desvelar que essa 
vivência significou um momento para se estar-com-a-família em uma situação 
existencial de perda e morte; representou um espaço para se tecer uma rede de 
proteção para essas famílias vivenciarem de forma mais amena a situação de 
terminalidade no domicílio; significou uma vivência única e singular, permeada por 
um cuidado de enfermagem repleto de humanidade; apresentou-se como uma 
experiência difícil quando se deparou com famílias negligentes com seu parente 
morrendo e também com famílias que exigiam uma assistência domiciliária além 
da capacidade técnica da equipe de saúde da família; e foi uma experiência 
desgastante, na qual surgiram fatores que foram evidenciados com agravantes na 
sua saúde enquanto trabalhador. Esta pesquisa contribuiu para o entendimento da 
atitude deste profissional nessa situação peculiar, viabilizando instrumentos para 
se discutir e incrementar essa prática assistencial no PSF, além disso, evidenciou 
a necessidade dos cursos de graduação em enfermagem valorizarem em seus 
currículos as teorias centradas no humanismo, suprindo às lacunas na formação 
dos enfermeiros e colaborou para a abertura de novas temáticas a serem 
pesquisadas pela enfermagem. 
  
 
 
 

      
DESCRITORES: Enfermagem, Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família, 
Cuidados Paliativos, Cuidados Domiciliares, Pesquisa Qualitativa. 
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SUMMARY  
This qualitative and phenomenological research aimed to understand and unveil 
the experiences of “Nurses enrolled in the Family Health Program (FHP) and their 
home care for families living with a terminally ill member in domicile”. This study 
was carried out with nurses who work at the FHP of Zerbini Foundation, in the 
Southeastern Region of São Paulo city. The existential-phenomenological theory of 
Martin Heidegger was the referential basis to interpret and analyze the ontological 
units that emerged of the nurse’s descriptions. In this study, it was possible to bring 
out that this experience meant a moment to be-with-family in a situation of loss and 
death and represented a space to weave a protection net for the families, 
alleviating the burden of living with a terminally-ill relative. This study was a unique 
and singular experience, involving humanistic nursing practices. Of all experiences, 
it was particularly difficult to deal with negligent families and, also, with families 
who demanded domiciliary assistance beyond the technical capabilities of the 
health-family team. The whole experience was considered to be stressful as 
measured by the health problems presented by care workers through out the 
study. Moreover, the study has evidenced the necessity of creating courses for 
under graduate nurses, so as to value humanistic theories and fulfill gaps in their 
formation.  Finally, this research has contributed to shed light on this rather new 
research field, helping the care workers to understand this complex issue and 
support specific difficulties.  
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RESUMEN 

Investigación cualitativa y fenomenológica tuvo como propuesta 
compreender el fenómeno: Enfermeiros que actúan en el Programa de Salud 
de la Familia y el cuidado domiciliarlo a la família que vivencia la fase 
terminal de uno de sus miembros en el domicilio. El estudio fue realizado con 
enfermeros que actúan en el Programa de Salud de la Familia (PSF) de la 
Fundación Zerbini, de la Región Sureste, del municipio de Sao Paulo-SP. Se 
utilizó como referencia teórica la fenomenologia existencial de Martin Heidegger 
para interpretar y analisar las unidades ontológicas que emergieron de las 
descripciones. Con este estudio fue posible revelar que esa vivencia significó un 
momento para estar-con-la-familia en una situación existencial de perdida y 
muerte; representó un espacio pra tejerse una red de protección para que las 
familias vivenciasen de forma mas amena la situación de fase terminal en el 
domicilio; significó también una vivencia única Y singular, con todos los cuidados 
de enfermería  repletos de humanidad; se representó como una experiencia difícil 
cuando se trabajo con familias negligentes que tenían un pariente muriendo y 
también con familias que exigían, además de la capacidad técnica del equipo de 
salud de la familia, una asistencia domiciliaría adicional; y fue una experencia que 
causo desgaste para el enfermero, en la cual surgieron factores que fueron 
evidenciados con agravantes en su salud mientras trabajador. Esta investigación 
contribuyó para el entendimiento de la actitud de este profesional en esa situación 
peculiar, viabilizando instrumentos para discutir e incrementar esa práctica 
asistencial en el PSF, además se evidenció la necesidad que los cursos de 
graduación en enfermería valoren en sus currículos las teorías centradas en el 
humanismo, supliendo los espacios en la formación de los enfermeros y 
colaborando para que nuevas temáticas sean investigadas por la enfermería.  
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1- Introdução 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Porque enferm eira é um a nurse, e, nurse não pode chorar, 
envolver-se. A  profissional tem  que construir lim ites na relação com  

seu  cliente. M as no PSF , esses lim ites u ltrapassam  a nossa 
capacidade de im aginação! P or isso, som os m uito felizes, e às vezes 

sofrem os. E  tem os que am adurecer para lidar com  esses lim ites.” 
(D iscurso I) 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - A pesquisadora e o objeto do estudo 

Meu despertar para estudos que envolvem a temática da morte iniciou-se ao 

ingressar no curso de graduação em enfermagem, quando cursava a disciplina de 

anatomia. Nas aulas práticas, ao manipular corpos, sentia dificuldade para encará-los 

como seres mortos, pois refletia a cada momento que haviam possuído uma vida e uma 

história. Percebi minha ansiedade ao aproximar-me do tema da morte como objeto de 

estudo e também o desconforto que ele me causava.  

Percorrendo o caminho acadêmico, num outro momento, ao cursar a disciplina 

“Cuidados Fundamentais de Acesso ao Homem Adulto”, tive um contato mais estreito 

com a morte e com o processo de morrer durante estágios nos hospitais. Nessas 

ocasiões, já sentia a necessidade de discutir o tema, uma vez que, como futura 

profissional de saúde, teria um envolvimento íntimo com o processo de vida e de morte. 

Tentando buscar uma maior aproximação com assuntos relativos à morte, 

encontrei na faculdade uma certa lacuna, uma vez que nenhuma disciplina os abordava 

de maneira direta. Fui, então, convidada pela profª drª Magali Roseira Boemer1 para 

ingressar num programa de iniciação científica que tratava de estudos sobre a morte e 

o morrer, no qual comecei a percorrer uma trajetória acadêmica permeada por 

discussões e por leituras que me possibilitaram uma aproximação com o tema em suas 

diversas facetas, numa abordagem multidisciplinar. 

Durante minha participação nesse grupo de pesquisa, pude desenvolver o 

trabalho intitulado “A sala de anatomia enquanto espaço de convívio com a morte” 1, o 

qual tratou das experiências dos alunos de enfermagem e de medicina em seu primeiro 

contato com a morte na sala de anatomia. A estruturação desse estudo possibilitou-me 

uma construção teórica a qual acabou me levando à compreensão de que havia, 

realmente, deficiências nos cursos de graduação na área da saúde quanto ao estudo 

                                                 
1Livre docente aposentada, associada à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo. Coordenadora do grupo de estudos: “Estudos fenomenológicos sobre a morte e o morrer”. 
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sobre a terminalidade humana, e refleti sobre a influência direta dessa formação na 

futura atuação desses profissionais ao lidarem com a dor, com o sofrimento e com a 

morte.  

A atenção em relação à morte e ao morrer e, em especial, a atuação dos 

profissionais de saúde na assistência aos pacientes terminais tem me acompanhado, 

desde então. Hoje, como enfermeira, novos desafios surgem: inquietações e 

questionamentos sobre a terminalidade habitam meu cotidiano de trabalho, e os 

desafios para desvelá-los foram o que me conduziram a desenvolver esta pesquisa. 

Minha trajetória como enfermeira iniciou-se no contexto do “Programa de Saúde 

da Família (PSF)”. Eu tinha muito interesse em trabalhar numa comunidade em que 

pudesse vivenciar e conhecer a realidade de vida de seus moradores, aos quais a 

assistência de enfermagem seria prestada.  

 Esse programa é caracterizado pelo atendimento à família em seu próprio 

contexto de vida, oferecendo condições para uma assistência no processo de vida e de 

morte. Desse modo, eu considerava que atuar nesse cenário poderia concretizar o 

objetivo maior de meu cuidado que, até então, era contribuir para a assistência integral 

e holística da enfermagem. 

Contudo, ao vivenciar a dinâmica de trabalho de algumas Unidades de Saúde da 

Família (USF), entrava em contato com situações nas quais meu objetivo anteriormente 

traçado não era atingido. A complexidade da assistência de enfermagem nas várias 

facetas da abordagem comunitária e familiar levava-me a um sofrimento profissional, 

pois eu não tinha recursos técnicos para articular meus conhecimentos científicos com 

a realidade apresentada. Faltavam-me habilidades para comunicação, estabelecimento 

de relação e de interação com os indivíduos atendidos por mim, bem como 

instrumentos para planejar essas ações. 

 Tentando compreender meu desgaste e sofrimento na tentativa de cuidar das 

famílias, comecei a perceber outros enfermeiros trabalhando no PSF vivenciando 

situações semelhantes. A insatisfação, o cansaço, a angústia e a ansiedade muitas 
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vezes eram o foco das discussões em encontros e em capacitações da enfermagem 

dos quais participei.  

As falas desses profissionais chamavam minha atenção, sobretudo quando havia 

uma relação entre os sentimentos do enfermeiro e o cuidado prestado às famílias as 

quais estavam vivenciando situações de morte em seu domicílio. As descrições da 

dificuldade no cuidado de enfermagem realizado na assistência a clientes acamados, 

idosos, aidéticos, com câncer e em estado grave eram verbalizadas com dificuldade, e 

muitas vezes o silêncio impedia o desenrolar da discussão. 

Assim sendo, direcionei meu olhar para a assistência do enfermeiro no processo 

de morte no domicílio. A partir desse enfoque, surgiram-me indagações relacionadas 

com as vivências do enfermeiro ao visitar famílias no processo de terminalidade de um 

dos seus membros em domicílio, levando-me a essa proposta de investigação.  

 

 

 

 

 

 



2-Inquietações e objetivo do 
estudo 

 
 
 
 
 
 
 

“P arei agora para conversar um  assunto que eu  vivencio o d ia 
inteiro, m as tenho dificuldade para falar dele: o que será que eu  
sinto, o que será? Será que eu  sinto, será que eu  a inda sinto? À s 

vezes, estam os tão condicionados a pegar aquilo que não se 
consegue resolver e guardar naquela portinha que está trancada, 

que até nos esquecem os, fica difícil de abrir a porta e ver o que tem  
lá dentro: ‘O  que será que tem  aí que eu  possa falar para ela , que 

m e incom oda’.” 
(D iscurso X II)
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2 - INQUIETAÇÕES E OBJETIVO DO ESTUDO 

As considerações feitas em relação à minha prática profissional e a aproximação 

com a temática do estudo trouxeram-me algumas interrogações: 

• Como o enfermeiro se sente ao atender famílias no processo do morrer 

de um de seus membros no domicílio? 

• Como essas situações são vivenciadas pelo enfermeiro? 

• Serão as inquietações desse profissional semelhantes às minhas? 

Buscando respostas para tais questionamentos, o objetivo deste estudo foi: 

Compreender e conhecer como é ser enfermeiro, atuando no PSF, cuidando de 

famílias que vivenciam a morte de um dos seus membros no domicílio.  

Esse objetivo se justifica, pois compreendendo a vivência do enfermeiro durante 

a assistência domiciliária à família no processo de morte de um dos seus membros no 

domicílio, poder-se-á identificar os sentimentos relacionados a essa situação, bem 

como as facilidades e as dificuldades nesse cuidado, relacionados a sua saúde 

enquanto trabalhador no PSF.  Sendo assim, tal estudo poderá viabilizar discussões 

acerca da prática assistencial, ensino e pesquisa relacionado à temática em questão. 

 Para melhor compreensão dos meus questionamentos e buscando contextualizar 

o objetivo do estudo, apresento a seguir uma revisão bibliográfica que mostra o estado 

atual do conhecimento sobre os assuntos relacionados com o tema em questão. 

 



3-R evisitando a literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“E  para m im  foi m uito gratificante participar desse 
processo, porque a gente consegue fazer um  trabalho em  

que todos são solidários à  dor do paciente, existe um  
envolvim ento grande. Q uando conseguim os esse 

envolvim ento, vem os o paciente sofrendo tudo, m as de 
form a m ais tranqüila , m ais serena. Porque ele está dentro 
de seu am biente fam iliar. Todos estão envolvidos, a  gente 
cria um  am biente onde às vezes não podem os ser solução 

para o problem a, m as podem os ser alívio.” 
 (D iscurso III



 5 

3 - REVISITANDO A LITERATURA 

Considerando a visita domiciliária como parte das atribuições do PSF e o 

espaço onde o cuidado do enfermeiro à família no processo de terminalidade de um 

membro no domicílio é realizado, inicio essa revisão esboçando a importância do 

PSF no contexto atual da saúde pública no Brasil. 

Descrevendo o marco filosófico do PSF, abordo os seus pontos principais e, 

em linhas gerais, as atribuições da equipe de saúde da família e as do enfermeiro. 

A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do Sistema Único 

de Saúde (SUS), condicionada pela evolução histórica e pela organização do 

sistema de saúde no Brasil. Iniciado em 1994, o PSF apresentou um crescimento 

expressivo nos últimos anos. Dados do Ministério da Saúde de junho de 2006 

afirmam que 44,9% da população brasileira está coberta pelo PSF, sendo que 5081 

municípios estão se beneficiando dessa estratégia, somando-se a 25964 equipes de 

saúde da família em atuação no país 2. 

Como estratégia, o PSF tem a finalidade de viabilizar mudanças, dentro do 

contexto de saúde pública, na lógica do modelo assistencial biomédico, 

particularmente no que se refere à atenção básica e sua articulação aos demais 

níveis de atenção. O PSF tem como base os princípios operacionais de adscrição da 

clientela, da integralidade da atenção, do planejamento local e regional, da eqüidade 

do acesso aos serviços, do controle social, da ação intersetorial e do trabalho em 

equipe 3.  

 O enfoque do PSF está no estabelecimento de vínculos, na criação de 

laços de compromisso e de co-responsabilidade entre os profissionais de saúde e a 

população 4.  

Esse programa deve ser entendido como modelo substitutivo da rede básica 

tradicional, de cobertura universal, o qual é reconhecido como uma prática que 
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requer alta tecnologia nos campos do conhecimento, do desenvolvimento de 

habilidades e de mudança de atitudes 5.  

A abordagem do PSF está centrada na família, que é o objeto principal de 

atenção, entendida a partir do ambiente onde vive. Mais que uma delimitação 

geográfica, é nesse espaço que se constroem as relações intra e extra familiares e 

onde se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida, permitindo, ainda, 

uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e, portanto, da necessidade 

de intervenções de maior impacto e significação social 6.    

O PSF traz como filosofia o princípio da vigilância à saúde, apresentando 

características de atuação inter e multidisciplinar e de responsabilidade integral sobre 

a população que reside na área de abrangência de suas unidades de saúde. Esse 

programa é uma opção pela descentralização como forma de aproximar os serviços 

de saúde de quem deles mais precisa. Assim, áreas mais carentes desses serviços 

passam a receber ações tradicionais de promoção de saúde através da prevenção 

de doenças e de ações de assistência médica. Soma-se ao processo a participação 

da comunidade, através de seus agentes representativos, que fazem uma ligação 

entre a equipe de saúde e o cliente a ser atendido, rompendo as barreiras e 

identificando as reais necessidades, ao mesmo tempo em que representa uma forma 

de controle do serviço que é prestado à população 6.  

A operacionalização do PSF se dá mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em Unidades de Saúde da Família e deve ser adequada às 

diferentes realidades locais, desde que mantidos os seus princípios e diretrizes 

fundamentais. Para tanto, o impacto favorável nas condições de saúde da população 

adscrita deve ser a preocupação básica dessa estratégia 6.  

A equipe de uma Unidade de Saúde da Família (USF) deve ser composta por 

médico de família ou generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). Outros profissionais como dentistas, assistentes 

sociais e psicólogos, podem ser incorporados às equipes ou formar equipes de 

apoio. Por atuar em uma proposta de trabalho que exige criatividade e iniciativa, os 



 7 

membros da equipe devem estar identificados com os trabalhos comunitários e de 

grupos, sendo responsáveis pela sua população adscrita 5, 7.  

A atribuição básica da equipe de saúde da família está relacionada ao 

conhecimento da realidade das famílias pelas quais são responsáveis, identificando 

os problemas de saúde mais comuns e as situações de risco aos quais a população 

está exposta, atuando e intervindo continuamente na realidade social apresentada 8. 

O enfermeiro tem como atribuições específicas a supervisão do trabalho e a 

educação permanente do ACS e da equipe de enfermagem; a participação no 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; a 

realização da consulta de enfermagem, a solicitação de exames complementares e a 

prescrição de medicamentos conforme protocolos ou outras normativas; assistência 

às famílias que necessitam de cuidados de enfermagem no domicílio e a realização 

da assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e às 

famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários 9. 

Uma vez que a visita domiciliária é uma atividade corriqueira do PSF e, em 

especial, uma das atribuições do enfermeiro que atua nesse programa e, 

considerando a temática da morte e do morrer como parte da minha inquietação, 

tornou-se necessário compreender como ela tem sido realizada e implementada na 

prática desse profissional ao longo do tempo e em especial, nos casos em que há 

uma família vivenciando no domicílio o processo de doença e de morte de um dos 

seus membros. 

Foi identificada na literatura uma variedade de termos para designar o cuidado 

no domicílio: assistência domiciliar, atenção domiciliária, internação domiciliar, 

hospitalização domiciliar, home care e visita domiciliar. Essa polissemia deriva-se 

das dificuldades históricas de se expressar claramente as características dessa 

modalidade assistencial, diferenciando-a das outras formas de assistência 10.  
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Na da literatura referente ao PSF, o termo “visita domiciliar” tem sido 

largamente usado no âmbito científico quando o tema é abordado; porém, neste 

estudo, optei por utilizar a expressão “visita domiciliária” (VD), registrada dessa forma 

também em outros estudos. A palavra “domiciliar“ é um verbo que significa “dar 

domicílio a”, “recolher em domicílio”; já a palavra “domiciliária” é um adjetivo com o 

significado de “aquilo que diz respeito ao domicílio, aquilo que se faz no domicílio”. 

Em conseqüência, a expressão “visita domiciliária” apropria-se melhor ao conceito 

dessa atividade, cuja descrição será desenvolvida a seguir 11, 12. 

Atender doentes em domicílio é uma atividade que remonta aos tempos 

bíblicos, tornando-se difícil precisar quando o cuidado domiciliário aos doentes se 

iniciou. Na história da humanidade, famílias proviam cuidados nos lares aos seus 

membros durante as experiências de vida relativas a nascimento, a cuidado ao doente 

ou a idoso, e também à morte. 

 No início da Era Cristã, as visitas no domicílio eram citadas como uma das 

formas de prestar caridade, e a principal característica desse período foi o forte 

sentimento religioso de ajudar pobres, famintos e doentes 13.   

Ao redor de 1500, os motivos religiosos ainda prevaleciam nos cuidados 

domiciliares, porém, o que diferenciou essa fase da anterior foi a contribuição das 

instituições de caridade, das ordens religiosas e militares na tentativa de metodização 

dos cuidados 13.  

  Em meados do século XIX, iniciaram-se as tentativas de metodização no 

trabalho de enfermagem quase que simultaneamente na Inglaterra e nos Estados 

Unidos. Nos Estados Unidos, o maior impulso à enfermagem ocorreu após a Guerra 

Civil, e o primeiro trabalho domiciliário organizado surgiu na Carolina do Sul, dirigido 

pela Sociedade Benevolente de Charleston, que desenvolvia programas e 

atendimento a doentes pobres. Entre os registros da história da enfermagem 

americana, os anos de 1885 e 1886 foram os mais importantes por constituírem o 

período da fundação das primeiras associações de enfermagem domiciliária 7,13,14. 
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No Brasil, a visita domiciliária de enfermagem teve seu início em 1919, com a 

criação de um serviço de Enfermagem Visitadora no Rio de Janeiro, voltado à 

prevenção de doenças. Naquela época, o país era assolado por várias epidemias que 

chegaram a comprometer a economia, impedindo a imigração e a exportação de 

produtos e, conseqüentemente, forçando as autoridades a tomarem medidas 

adequadas. Assim, vieram enfermeiras americanas para o Brasil com o objetivo 

principal de preparar profissionais no país para atuarem no combate às epidemias. 

Em 1920, surge o primeiro curso de formação de enfermeiras visitadoras, dando 

origem à Escola de Enfermagem Ana Neri, sendo que as primeiras alunas formadas 

foram contratadas pelo Departamento Nacional de Saúde Pública para atuarem 

diretamente nos domicílios, orientando as famílias 13, 15.  

Atualmente, um dos grandes fatores responsáveis pelo incremento da 

assistência domiciliária no Brasil tem sido o envelhecimento da população, associado 

ao aumento das doenças crônico-degenerativas, sendo que instituições financiadoras 

ou prestadoras de serviços de saúde nos âmbitos público ou privado, preocupadas 

com o crescimento dos custos desses serviços, especialmente na área hospitalar, têm 

buscado alternativas assistenciais, visando à diminuição de gastos relativos a 

internações hospitalares. Outro fator relacionado ao aumento dessa modalidade de 

assistência está vinculado à preocupação com a humanização da assistência à saúde 

e à preservação das relações familiares e dos valores socioculturais 14. 

Rehen e Trad 10 apontam que, a partir da observação inicial das experiências 

nacionais e internacionais, dois aspectos referentes à assistência domiciliária chamam 

à atenção. O primeiro é o predomínio dessa modalidade de assistência vinculado ao 

âmbito hospitalar. O segundo, mais específico à realidade brasileira, é a ausência de 

uma política para a regulamentação dessa modalidade de atenção, embora seja 

possível identificar iniciativas parciais de regulamentação por parte do Congresso 

Nacional e do Ministério da Saúde. Em seu estudo, as autoras dizem que um dos 

desafios do sistema público consiste em integrar a atenção domiciliar a outros pontos 

de atenção à saúde do sistema, incluindo equipes de saúde da família. Citam que, 

embora não tenham sido publicadas nos documentos do PSF diretrizes para 
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regulamentar a atenção domiciliar contextualizada na atenção básica, a internação 

domiciliária é referida como uma prática incentivada pelo programa, ressaltando que 

tal prática não substitui a internação hospitalar tradicional, mas que deve ser sempre 

utilizada no intuito de humanizar e de garantir maior qualidade e conforto ao paciente.  

Dentro da estratégia de saúde da família, a VD é um instrumento de intervenção 

fundamental para conhecer as condições de vida e saúde das famílias sob a 

responsabilidade das equipes de saúde da família. A VD é utilizada no PSF para 

identificar as características sociais e epidemiológicas das famílias inseridas no 

programa, bem como para conhecer seus problemas de saúde e sua vulnerabilidade 

aos agravos de saúde 16. 

Para o enfermeiro que atua nessa proposta, a VD se configura em um 

instrumento de grande importância, pois através dela o profissional busca compreender 

as relações entre os indivíduos que compõem uma família e a maneira como essas 

relações contribuem para a existência de processos protetores ou de desgastes para 

saúde e doença 16,17.  

A VD é um dos instrumentos que ajudam o enfermeiro a identificar como estão 

estruturadas na família as formas de trabalho e de vida dos seus membros, como essas 

formas são socializadas entre os membros, quais os padrões de solidariedade que se 

desenvolvem no interior do universo familiar e como esses podem contribuir para o 

processo de cuidado, cura ou recuperação de um dos seus membros 16, 17, 18.  

Usando essa tecnologia de assistência, o enfermeiro, além de buscar a 

identificação da funcionalidade familiar, procura ainda entender as funções sociais, 

econômicas, ideológicas e de reprodução da força de trabalho da família na sociedade. 

Ao permitir que tais questões sejam levantadas, a VD possibilita ao enfermeiro 

compreender as dificuldades financeiras e sociais que as famílias têm para a 

qualificação de sua prole, identificando as famílias com maiores riscos sociais de 

adoecer e de morrer e menores potencialidades para o seu enfrentamento 16, 17, 19. 
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 Para que uma VD seja considerada como tal, essa atividade deve ser 

subsidiada por um planejamento prévio, juntamente com um processo de ações 

sistematizadas que se iniciam antes e continuam após o ato da visita; caso contrário, 

deve ser considerada como uma mera ação social 16. 

Para a realização de uma VD, o enfermeiro deve estar preparado para o 

enfrentamento de questões relacionadas à dinâmica familiar e a todos os aspectos que 

envolvem tal atividade. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 

Artigo XII: “Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 

seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 

pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”. Dessa 

maneira, essa atividade deve estar pautada nos princípios da participação, da 

responsabilidade compartilhada, do respeito mútuo, considerando as crenças e os 

valores relacionados ao processo saúde/doença 7. 

O cuidado domiciliário retornou a seu lugar ocupado no passado no sentido de 

cuidar de indivíduos e de famílias em suas casas. Portanto, o preparo de enfermeiros 

que desenvolvam essa prática com competência e habilidade é um desafio para as 

escolas de enfermagem. Além da prestação de cuidados, inicia-se a formação de uma 

nova equipe de trabalho que terá como desafio lidar com pessoas no seu contexto 

familiar, exigindo dos profissionais profundo conhecimento e habilidade nas relações 

humanas, além de preparo ético para tomar decisões nas distintas situações que se 

apresentarem 20, 21.  

O cuidado dispensado à saúde no domicílio propicia à equipe sua inserção no 

cotidiano do cliente, identificando demandas e potencialidades da família, em um clima 

de parceria terapêutica, permitindo a humanização do cuidado. No caso da VD ao 

cliente fora de possibilidade terapêutica de cura, encontramos no domicílio um local de 

escolha para o cuidado da saúde, favorecendo a melhoria de sua qualidade de vida e 

garantindo a manutenção do vínculo familiar 15, 22, 23. 

 Estudos realizados principalmente nos países desenvolvidos, em que o 

atendimento domiciliário é usado como uma estratégia de atenção à saúde, têm 
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apontado o aumento da qualidade de vida do indivíduo em fase final de vida quando 

este é inserido em programas de cuidados paliativos domiciliares. Outro aspecto 

avaliado nessas pesquisas está relacionado à redução de readmissão hospitalar e, 

conseqüentemente, à diminuição significativa dos gastos do sistema de saúde 24, 25. 

No México, na tentativa de ampliar a discussão sobre a importância da 

implementação de cuidados domiciliários nos programas de saúde para mulheres com 

câncer cérvico-uterino (CaCu) avançado, sem possibilidade de tratamento curativo, foi 

realizado um estudo para conhecer a prevalência de sintomas físicos, psicológicos e 

sociais de maior impacto para essas pacientes e seus familiares, incluídos em um 

Programa de Atenção Domiciliar de uma Unidade de Cuidados Paliativos, no qual 

puderam constatar que esse tipo de assistência favorece a comunicação, o 

acompanhamento e a despedida da família, diminuindo o número de hospitalizações, 

de dias de internações e de ingressos em serviços de urgência por agudização dos 

sintomas físicos, e também repercutindo em maior benefício social para os familiares 

relacionados à economia com transporte, alimentação e hospedagem. Das mulheres 

incluídas na amostra, 98% morreram em casa, e somente 2% delas faleceram no 

hospital devido aos sintomas de difícil controle no domicílio. O estudo apontou a 

necessidade de ampliar o conhecimento dos cuidados paliativos domiciliários para os 

profissionais da área da saúde e de haver desenvolvimento de programas universitários 

para favorecer um controle adequado dos sintomas relacionados com o câncer, 

diretamente ligados à qualidade de vida da cliente em fase avançada de CaCu e a seus 

familiares 26. 

No Brasil, Marques e Ferraz 27, ao realizarem um estudo etnográfico para 

compreender a experiência de familiares cuidadores que prestavam cuidados diários a 

um parente doente no ambiente domiciliar, sem possibilidade terapêutica de cura, em 

regiões periféricas do município de Belo Horizonte/MG, mostraram que o processo de 

tornar-se cuidador domiciliar exige que se conviva com o sofrimento do outro e deve-se 

esconder sua própria dor e necessidades, sendo que esse cuidado, muitas vezes, é 

vivenciado com medo, preocupação e ansiedade. As autoras afirmam que, infelizmente, 



 13 

os familiares cuidadores quase nunca são preparados pelos profissionais de saúde para 

cuidar do doente em casa. 

Numa abordagem qualitativa, foi pesquisado o cuidado executado por cuidadores 

do Programa de Internação Domiciliar (PID) em Betim/MG. A partir dos discursos 

desses cuidadores, observaram que o ato de cuidar envolve técnica, dever, dedicação, 

e é permeado por dificuldades financeiras, desgaste emocional e físico, sendo que as 

relações desenvolvidas durante o cuidado envolvem sentimentos de prazer, satisfação 

e ao mesmo tempo de impotência frente às necessidades e ao sofrimento do “ser 

cuidado”. As autoras concluíram que a internação domiciliar favorece a humanização do 

cuidado, mas há necessidade de orientação técnica, preparo emocional dos cuidadores 

e apoio da instituição de saúde prestadora da assistência 28.  

A partir dos estudos citados anteriormente, percebe-se que, se por um lado, o 

cuidado domiciliário ao cliente fora de possibilidade terapêutica de cura viabiliza fatores 

positivos como permanência em ambiente conhecido, manutenção de algumas 

atividades da vida diária, convívio com os membros da sua família, favorecendo a sua 

qualidade de vida, por outro lado, nota-se que é uma atividade que exige enfermeiros 

aptos para trabalhar com a família dentro do seu próprio domicílio, capazes de articular 

os seus conhecimentos técnicos com a realidade de vida dessas pessoas, seus 

símbolos, valores, crenças, saberes, práticas, assim como requer a compreensão do 

significado da doença, da morte e do morrer dentro do núcleo familiar, processos estes 

muitas vezes geradores de dor, ansiedade, sofrimento e desgastes físicos e mentais de 

seus membros 29, 30. 

Sobre a abordagem familiar como foco da assistência de enfermagem, muitos 

trabalhos foram realizados tendo como foco o sofrimento do indivíduo que vivencia o 

processo de morrer; no entanto, são poucos os que discutem a questão da dinâmica da 

família nesse processo, e, mesmo assim, em trabalhos recentes 31.  

O estudo da família como unidade de cuidado tem se mostrado como uma área 

emergente, evidenciada, sobretudo, pelo seu avanço teórico; porém, esse movimento 

na prática ainda é muito tímido. Os desafios da enfermagem para o trabalho com 
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famílias podem ser divididos em três esferas: ensino, prático e pesquisa. Muitos 

enfermeiros reconhecem o significado da enfermagem da família, mas somente uma 

minoria assegura sua prática. A falta de habilidades, de conhecimento e de tempo tem 

sido apontada como o principal fator impeditivo de aproximação consciente da família 

com o enfermeiro 31, 32, 33, 34. 

Em um estudo de natureza bibliográfica, objetivando identificar e analisar 

publicações sobre intervenções de enfermagem com familiares de pacientes, em 8 

periódicos brasileiros de enfermagem, no período de 1994 a 2004, pôde-se constatar 

que, apesar do significativo número de trabalhos encontrados (40) abordando as 

necessidades dos parentes e/ou a importância da assistência de enfermagem 

necessárias para essas famílias, apenas 14 artigos descreviam as experiências reais de 

assistência de enfermagem, cabendo ressaltar que, dentro dessa pesquisa, o número 

de trabalhos encontrados com o foco em familiares de pacientes internados foi maior 

(72%) do que aqueles em tratamento ambulatorial (14%). As autoras concluem esse 

estudo ressaltando a importância de produzir e socializar o conhecimento sobre 

enfermagem cuidando de famílias 35. 

Refletindo sobre as discussões apresentadas nos estudos citados anteriormente, 

juntamente com a temática a ser desenvolvida neste estudo, evidencia-se que, para 

prestar uma adequada assistência de enfermagem ao cliente fora de possibilidade 

terapêutica de cura e a seus familiares, durante a VD realizada no PSF, é preciso haver 

profissionais que sejam sensíveis ao sofrimento, capazes de envolverem-se 

positivamente com a família. Nessa atividade, o enfermeiro deve possibilitar que os 

indivíduos realizem suas escolhas, necessitando que o seu cuidado esteja centrado em 

uma abordagem holística, ou seja, um enfoque de enfermagem dentro das dimensões 

físicas, emocionais, culturais, sociais e econômicas do núcleo familiar. Outro aspecto 

importante para o desenvolvimento da VD está relacionado com a sua própria formação 

e a aproximação com referenciais teóricos sobre família e com os modelos de 

enfermagem da família que possibilitem o desenvolvimento de abordagens de 

aproximação e relacionamento com o núcleo familiar. 
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A VD não deve ser um ato isolado do enfermeiro, mas um desencadeador de 

atividades planejadas e articuladas pela Equipe de Saúde da Família. Essa atividade 

também pode ser considerada como uma via de acesso para que o enfermeiro 

desenvolva discussões sobre os temas da morte e do morrer, do sofrimento humano, 

do papel do cuidador frente à realidade das doenças crônico-degenerativas, dentre 

outros, com a Equipe de Saúde da Família na qual está inserido e também com a 

comunidade da qual é referência, viabilizando reflexões sobre a temática. 

Embora a morte seja um evento presente no cotidiano do enfermeiro do PSF, 

tanto nos cuidados prestados à família que vivencia a morte de um membro no 

domicílio, como a famílias que estão vivenciando o luto de um ente por morte súbita, 

causada por algum tipo de violência, acidente ou doença aguda, observa-se a 

dificuldade desse profissional, não apenas em aceitar, mas também em manejar de 

modo adequado a situação. 

De acordo com Kovacs 36, a morte pode ser entendida como um fracasso, pois o 

que sempre se busca é a melhora do paciente em direção à saúde, e nunca em direção 

contrária. Se o profissional não consegue alcançar seu objetivo ou, mais 

especificamente, se o paciente morre, a atuação pode ser vista por ele e pelos outros 

como fracassada. Essa forma de proceder evidencia o entendimento de que a morte 

não é mais considerada como limite natural da vida humana ou algo inerente à própria 

existência.  

Tal fato pode ser observado ao verificarmos que, historicamente, o homem 

desafia e tenta vencer a morte. O afastamento do tema da morte no dia-a-dia do mundo 

familiar pode ser constatado a partir do processo de transição da metade do século XIX. 

Até esse período, a morte era vivenciada no interior do círculo familiar; 

conseqüentemente, as pessoas tinham a oportunidade de participar efetivamente do 

processo que as envolvia. A morte era esperada no leito, numa espécie de cerimônia 

pública organizada pelo próprio moribundo 36, 37. 

No final do século XIX, aparece um novo sentimento expresso: o círculo de 

relações da pessoa severamente enferma tenta poupá-la, escondendo-lhe a gravidade 
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de seu estado e, a partir do século XX, com o advento da Primeira Guerra Mundial, a 

morte passa a ser escondida, deixando de ser um fenômeno natural para ser sinônimo 

de fracasso profissional nas instituições de saúde. A morte não pertence mais à pessoa, 

tira-se a sua responsabilidade, e depois a sua consciência. O grande valor desse século 

é o de dar a impressão de que nada mudou na vida das pessoas envolvidas com o 

falecido, a morte não deve ser percebida 35,36.  

Hoje, no século XXI, ainda a morte é vista como um tabu, vergonhosa e interdita; 

por outro lado, o grande desenvolvimento da medicina permitiu a cura de várias 

doenças e um prolongamento da vida. Entretanto, esse desenvolvimento pode levar a 

um impasse quando se trata de buscar e salvar uma vida, com todo o empenho, num 

contexto de missão impossível: manter uma vida na qual a morte já está presente. Tal 

atitude de tentar preservar a vida a todo custo é responsável por um dos maiores 

temores do ser humano na atualidade, que é o de ter sua vida mantida à custa de muito 

sofrimento, em solidão numa UTI ou num quarto de hospital, tendo por companhia 

apenas tubos e máquinas 38. 

Estudo realizado por Silva mostrou que 90% dos americanos desejavam morrer 

em casa, embora cerca de 80% deles tenham morrido em hospital. Esses dados 

apontam que os cuidados prestados aos clientes fora de possibilidade terapêutica de 

cura ao longo do tempo transferiram-se das residências para as instituições. A perda da 

familiaridade com a terminalidade humana e a institucionalização da morte dentro das 

rígidas paredes hospitalares colocam o profissional da Equipe de Saúde da Família, 

dentre eles o enfermeiro, em uma posição, muitas vezes, de constrangimento ao 

prestar assistência à família que cuida de um ente em fase terminal no domicílio. Em 

muitas dessas circunstâncias, indivíduos cujas famílias vivenciam essa situação 

acreditam que morrer no domicílio seja uma forma de negligência dos serviços de 

saúde e do profissional que está prestando assistência. Tal fato coloca o enfermeiro 

frente a um dilema que exige um preparo específico para lidar com essa situação 

peculiar 39.   
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Novos conceitos relacionados à qualidade de vida do cliente fora de 

possibilidade terapêutica de cura e à sua família, estão sendo timidamente estruturados 

dentro das instituições de ensino, já que cursos da área da saúde, fundamentalmente 

dos médicos e dos enfermeiros, têm enfatizado os procedimentos técnicos em 

detrimento de uma formação mais humanista. Essa formação reflete-se na forma como 

a temática tem sido tratada dentro das políticas de saúde, influenciando diretamente no 

avanço dos programas de cuidados paliativos no Brasil 40.  

Os currículos da área da saúde oferecem poucos espaços para trabalhar o tema 

da morte, e, apesar de algumas escolas da área de saúde estarem inserindo alguns 

desses conteúdos em seus currículos, esses esforços têm sido insuficientes e são 

evidenciados na falta de habilidade do profissional ao lidar com situações que envolvam 

a morte e o morrer 40, 41. 

Em estudo voltado para a compreensão do significado do cuidar de mulheres 

com câncer fora de recursos de cura pela perspectiva das mesmas, enfermeiras 

pesquisadoras descrevem que a ação do cuidar no processo de morrer vai além do 

conhecimento técnico-científico, implica em empatia, escuta, paciência, zelo, controle 

da dor e autonomia. As autoras apontam que inúmeras revisões estão sendo feitas nos 

currículos das escolas de saúde relacionadas à terminalidade humana, mas ainda são 

esforços embrionários. Para elas, há um longo caminho a percorrer e esse caminho 

inclui, necessariamente, a discussão da morte como parte da vida e as diferenças e 

semelhanças entre o curar e o cuidar, que se mesclam no ato de cuidar 42.  

Alguns estudos brasileiros, com abordagem qualitativa, realizados sobre o 

significado para o enfermeiro do cuidar de pessoas com doenças graves e em fase final 

de vida no hospital, apontam que sua vivência é permeada por angústia, medo, 

depressão, sentimentos estes geradores de desgaste profissional. Esses profissionais 

acabam desenvolvendo mecanismos de defesa, como negação e racionalização, para 

conviverem com a dor, com a perda, com a morte. Essas pesquisas apontam a 

necessidade da criação de espaços terapêuticos no hospital para que os profissionais 

da saúde tenham um local em que possa compartilhar seus sentimentos, além da 
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necessidade da inclusão nos currículos da área da saúde do tema da morte e do morrer 
43, 44, 45. 

Para que o enfermeiro possa prestar um cuidado de qualidade ao cliente fora de 

possibilidade terapêutica de cura, é necessário que o profissional desenvolva 

habilidades e conhecimentos na área de cuidados paliativos e que tenha a capacidade 

de desenvolver uma relação terapêutica com a pessoa diante da terminalidade. O 

estabelecimento de vínculo enfermeiro/paciente é visto como um fator de qualidade 

nesse tipo de assistência 46, 47, 48. 

A filosofia de cuidados paliativos propõe diminuir ao máximo possível a dor e os 

demais sintomas dos doentes em fase final de vida e, simultaneamente, proporcionar 

uma maior autonomia e independência para essas pessoas. O ideal, para esse tipo de 

assistência, é que o cliente fora de possibilidade terapêutica de cura tenha controle do 

processo de morte, realizando escolhas a partir das informações sobre as ações 

médicas e espirituais que consideram adequadas. A proposta dos cuidados paliativos é 

valorizar a expressão dos desejos dos doentes e de suas famílias, mostrando a idéia de 

que o acompanhamento de uma pessoa em processo de morte propicia um 

desenvolvimento pessoal. Os momentos finais de vida de uma pessoa, dentro desse 

conceito, devem ser assistido por uma equipe interdisciplinar voltada à totalidade bio-

psico-social e espiritual do doente e de seus familiares 49. 

Ao longo das décadas de 1960 até 1990, várias teorias sobre a morte e o morrer 

foram construídas na tentativa de compreender como o homem vivencia a sua 

terminalidade. Os conceitos formulados por Cicely Saunders e Elizabete Kubler-Ross 

contribuíram de forma significativa para esse novo campo de conhecimento. Sauders, 

pioneira dos cuidados paliativos, formulou a expressão “dor total” definindo o termo 

como o tipo de dor vivenciada pelo doente em fase final de vida, envolvendo nesse 

conceito aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais. Para ela, a dor deixa de ser 

apenas um dos signos indicativos de doença, para se tornar um problema a ser tratado 

durante o processo de terminalidade de uma pessoa. Já Kubler Ross, médica psiquiatra 

que, ao desenvolver em 1969 a Teoria dos Estágios da Morte e do Morrer com 
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exposição sistemática do processo de morte em cinco estágios, desperta a legitimidade 

do assunto, tratado como tabu dentro da sociedade e das instituições de saúde, abrindo 

um novo espaço para os profissionais de saúde refletirem sobre os cuidados a serem 

dados aos pacientes terminais 49. 

Apesar de um grande avanço na compreensão da atitude do homem frente à 

terminalidade humana ao longo do tempo, ainda existem limitações nesse 

entendimento, evidenciadas através da omissão de discussões sobre a sensibilidade, 

os valores e as respostas individuais das pessoas em fase final de vida, e da 

superficialidade nas discussões relacionadas ao contexto sócio-ambiental da pessoa 

que está morrendo. São necessários novos trabalhos e teorias sobre o assunto que 

possam ajudar os profissionais da área da saúde a assistirem de forma adequada 

aqueles que estão vivenciando o processo de morte 50. 

Autores de estudo com uma abordagem abordagem fenomenológica, buscando 

o significado para enfermeiros distritais suecos ao cuidarem no domicílio de pessoas 

com doenças crônicas graves e seus familiares, descrevem que esse tipo de estudo 

pode contribuir para reflexões acerca do cuidado de enfermagem, da educação e da 

supervisão do trabalho desenvolvido por eles 51. 

A revisão da literatura específica sobre os assuntos relacionados com o tema 

dessa pesquisa deixa transparecer o despreparo do enfermeiro ao lidar com a morte e 

com o atendimento, tanto do ponto de vista educativo como assistencial, do indivíduo e 

sua família no seu domicílio. No entanto, a literatura específica sobre o tema não leva 

em consideração a subjetividade desse profissional na Atenção Primária, e 

especificamente no PSF, atendendo famílias no domicílio quando há processo de morte 

de um dos seus membros.  Nesse sentido, meu caminho, na presente pesquisa conduz-

me à busca da compreensão do fenômeno: “Enfermeiras que atuam no PSF e o 

cuidado domiciliar à família que vivencia a terminalidade de um dos seus 

membros no domicílio”, para auxiliar o preenchimento dessa lacuna de conhecimento 

existente. 

 



4-E ncontro da fenom enologia com  o 
tem a do estudo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
“E ntão, tem os tem  que buscar forças. D e onde vem  essa força para falar 

a  palavra certa, para que você possa estim ular aquela fam ília  e aquela 
pessoa doente? ‘A h, tem  vida após a m orte, não?’. ‘A h, nós sabem os 

para onde nós vam os?’. ‘A h, ele vai para o céu? V ai para o inferno?’. O  
que falar para consolar?  E u m e ponho no lugar, com o se o doente fosse 

um  parente m eu.” 
(D iscurso V III) 
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4 - ENCONTRO DA FENOMENOLOGIA COM O TEMA DO ESTUDO 

4.1 - Optando pelo método fenomenológico 

 A tentativa de compreender o significado, para o enfermeiro do PSF, do cuidar de 

famílias no processo de morte de um membro no domicilio, conduziu-me à investigação 

das vivências desses profissionais. Nesse sentido, após buscar por um referencial 

metodológico que pudesse ajudar-me na elucidação dessa experiência, respondendo a 

minhas inquietações, pude perceber, na revisão sobre a temática, que a pesquisa 

qualitativa mostrava-se adequada para o desenvolvimento deste estudo.  

 A pesquisa qualitativa procura a apreensão particular daquilo que se estuda, é 

um interrogar do “mundo ao redor”. Ela auxilia o pesquisador a aproximar-se do 

significado profundo dos fenômenos de dimensões pessoais, o que contribui para uma 

compreensão holística do homem e oferece condições para uma discussão 

aprofundada da temática abordada, criando alternativas para explorar alguns temas da 

enfermagem, levando o enfermeiro a uma reflexão ampliada do tema pesquisado 52, 53. 

Entre as modalidades de pesquisa qualitativa, optei pela fenomenológica, pois ela 

vem ao encontro do objeto deste estudo, aproximando-me da experiência humana, ou 

seja, da vivência do enfermeiro assistindo no domicílio famílias com um membro em 

fase final de vida. A escolha dessa metodologia adequou-se a este estudo, pois as 

respostas foram dadas por enfermeiros que vivenciam o fenômeno em questão em uma 

dada cultura, sociedade e história, proporcionando a compreensão do fenômeno na sua 

essência.   

Um fator que contribuiu para a escolha da fenomenologia como método para esta 

pesquisa, foi a minha aproximação anterior com o referencial, na graduação em 

enfermagem. Na ocasião, participei do programa de iniciação científica dentro do grupo: 

“Estudos fenomenológicos sobre a morte e o morrer”e pude realizar leituras sobre essa 

abordagem e utilizá-la na pesquisa desenvolvida durante esse programa, conforme 

relatado anteriormente. Sendo assim, a afinidade com o método fenomenológico foi 

determinante para a sua escolha.  
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 O método fenomenológico deixa de lado os conceitos prévios de crenças e 

afirmações de um referencial teórico, com a intenção de abordar diretamente, 

interrogando, tentando descrever e captar a essência de um fenômeno, procurando, 

assim, ver esse fenômeno tal como se mostra na própria experiência. A fenomenologia 

tem por meta “ir-à-coisa-mesma” tal como ela se manifesta, prescindindo de 

pressupostos teóricos e de um método de investigação que, por si, conduza à verdade 
54. 

Como modalidade de pesquisa, a fenomenologia pode ser descrita como um 

pensar filosófico, voltado para a compreensão do mundo, é um modo de abordar o 

fenômeno. Em sendo dessa forma, o objetivo da fenomenologia é descrever a 

experiência tal como ela realmente se apresenta, incluindo o significado que as 

experiências têm para os indivíduos que delas participam 55. 

A opção por esse método justificou-se na medida em que esta pesquisa não parte 

de um problema específico, mas de inquietações acerca do fenômeno em estudo, o 

qual precisa ser desvelado.  O pesquisador que utiliza a fenomenologia como método 

de pesquisa não parte de teorias ou explicações, mas do mundo/vida dos sujeitos que 

vivenciam o fenômeno. A fenomenologia procura, através de uma abordagem 

compreensiva, os significados que os sujeitos atribuem à sua experiência, significados 

estes que se revelam a partir do discurso dos sujeitos interrogados 52. 

4.2 - Optando pela fenomenologia como referencial teórico e filosófico 

Buscando vislumbrar um caminho para a análise e a interpretação dos significados 

emergidos dos dados coletados, encontrei na fenomenologia um suporte para 

desenvolver esta temática. Para tanto, tornou-se necessário delinear o processo 

histórico em que este referencial teórico-filosófico está inserido e descrever as suas 

idéias básicas. 

O termo “fenomenologia” foi usado pela primeira vez em 1764 por J. H. Lambert, 

que a vê como a teoria da ilusão sob suas diferentes formas. Posteriormente, Fichte, 

em 1804, usou a palavra “fenomenologia” de forma diferente de Lambert, porém, 
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manteve a idéia de teoria da aparência que para ele era a manifestação de algo real, 

verdadeiro, uma revelação. É com a fenomenologia do espírito de Hegel que o termo 

entra definitivamente na tradição filosófica para em seguida vir a ser de uso corrente. 

Entretanto, não é a fenomenologia descrita por Hegel que se firmou como corrente 

filosófica; o verdadeiro iniciador da fenomenologia, enquanto linha de pensamento, foi 

Edmund Husserl, o qual deu um conteúdo novo para essa palavra já conhecida 56, 57. 

O movimento fenomenológico surgiu na Alemanha, no final do século XIX e início 

do século XX. Essa linha de pensamento iniciou-se com a crise do conhecimento, 

quando a objetividade do positivismo foi colocada em questionamento, já que aquele 

tipo de raciocínio não conseguia dar uma resposta para o mundo da subjetividade. A 

fenomenologia nasceu da crença de que o comportamento das pessoas não pode ser 

controlado, e aceita a experiência na forma que existe na consciência do sujeito 55. 

A palavra “fenomenologia” vem da expressão grega “phainomenom” que significa 

“discurso esclarecedor” e deriva-se do verbo “phainestai”, que quer dizer “mostrar a si 

mesmo” (phy=luz, aclaramento, iluminação e logus=fala). A fenomenologia é, então, 

uma ciência para as coisas vividas, descrita como discurso esclarecedor do que se 

mostra, e tem o sentido de des-velar o que está oculto; é o estudo das essências 52. 

Nessa linha de pensamento encontramos vários filósofos que, seguindo o 

pensamento de Husserl, desenvolveram as suas próprias idéias, diversificando a 

fenomenologia husserliana no decorrer do tempo. Na fenomenologia existencial 

podemos destacar as figuras de Martin Heidegger (1889-1976), Maurice Merleau Ponty 

(1908-1961), Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Alfred Shutz (1899-1959), este último com 

a fenomenologia social. 

Nas várias vertentes da fenomenologia, o fenômeno em estudo: “Enfermeiras 

que atuam no PSF e o cuidado domiciliar à família que vivencia a terminalidade de 

um dos seus membros no domicílio” remete-se à fenomenologia existencial e se 

aproxima dela, já que essa vivência é uma experiência existencial concreta do 

enfermeiro em seu mundo profissional.  
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Como fio condutor da análise dos discursos dos sujeitos desta pesquisa, optei pelo 

existencialismo de Martin Heidegger, pois, na sua filosofia, encontramos suporte para 

nortear e conduzir a interpretação do significado de ser enfermeiro cuidando de famílias 

no processo de morte no domicílio. Essa escolha deu-se na medida em que o filósofo 

acima citado coloca em questão o modo de ser do homem na sua existência, que só 

pode ser revelada a partir do des-velamento do mundo. A sua filosofia busca recuperar 

a estranheza das coisas, ou melhor, o estranhamento do homem diante das coisas, 

para tentar mostrar que o cotidiano e o habitual, em sua aparente monotonia, esconde o 

mistério do ser. 

Cabe ressaltar que, a minha aproximação com a fenomenologia hedeggeriana 

também se deu durante a minha participação no programa de iniciação científica, 

referido anteriormente. Considero que essa filosofia apreendida durante a graduação 

em enfermagem faz parte da minha história e influencia diretamente o meu modo-de-

ser-no-mundo como enfermeira e pesquisadora, sendo assim, a escolha desse 

referencial teórico está diretamente relacionado com a minha própria subjetividade e 

afinidade com a teoria. Além do mais, os temas tratados por Martin Heidegger vem de 

encontro com a concepção de que a fenomenologia pode ser um caminho para 

esclarecer o sentido de pensamentos, sentimentos, percepções e comportamentos, 

aproximando-me da compreensão do outro como ser humano, que é o foco dessa 

pesquisa. 

4.3 - Descrevendo as características da fenomenologia heideggeriana 

Para a construção deste tópico, utilizei referências básicas sobre a fenomenologia 

de Martin Heidegger, algumas que explicam a sua linguagem, outras que a interpretam 
56, 58, 59, 60, 61, 62. A sua obra Ser e Tempo 63, 64 foi utilizada como base para a validação 

das demais, pois sua leitura torna-se, muitas vezes, complexa para minha formação 

profissional como enfermeira. 

Heidegger, filósofo alemão, nascido em 1889, seguidor de Edmund Husserl, é 

considerado um dos grandes pensadores do século XX. Em sua principal obra, Ser e 

Tempo (1962), esse pensador retoma a questão do sentido básico do verbo “ser”, traz à 
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luz o que significa “ser” para o homem, ou “como é ser” na existência humana. Essa 

obra, considerada de difícil leitura, foi aclamada como um trabalho expressivo não 

somente em países de língua germânica, mas também nos países latinos. 

Para Martin Heidegger, “A palavra ‘fenomenologia' exprime uma máxima que se 

pode formular na expressão ‘as coisas em si mesmas!’ - por oposição às construções 

soltas, às descobertas acidentais, à admissão de conceitos só aparentemente 

verificados, por oposição às pseudoquestões que se apresentam, muitas vezes, como 

‘problemas’, ao longo de muitas gerações.” Segundo o filósofo, a busca não está no 

objeto, mas em como se experiencia o mundo a partir da existência.  

A fenomenologia no heideggerianismo é vista como “a via de acesso e o modo de 

verificação para se determinar o que deve construir tema da ontologia”, sendo que “a 

ontologia só é possível como fenomenologia”. Para Heidegger, ontologia significa a 

reflexão a respeito do sentido abrangente do ser, como aquilo que torna possível as 

múltiplas existências, e ontológico significa aquilo que é relativo ao ser em si mesmo, 

em sua dimensão ampla e fundamental, em oposição ao ôntico, que se refere aos entes 

múltiplos e concretos da realidade. 

Para esse filósofo, fenomenologia, ontologia e hermenêutica dizem a mesma 

coisa. Dessa forma, a primeira tarefa da ontologia é desenvolver uma ontologia 

fundamental cujo tema central é o dasein, no sentido de que o homem é o ser-aí, ou 

seja, o lugar em que se dá a revelação do ser, a iluminação do ser.  

O dasein é o único que pergunta, é o único capaz de se questionar sobre o sentido 

do ser; por isso Heidegger o privilegia. A grande questão na filosofia heideggeriana é o 

ente como questionador (dasein), é a análise do ente, de seu modo de existir capaz de 

questionar; o objetivo é o ser do ente, é explicar o próprio ente. 

A fenomenologia de Heidegger traz à luz o significado do fenômeno na existência, 

a partir do ser-aí, que se encontra em um mundo que não criou, vivendo contínuas 

mudanças, e sendo o agente e o expectador desse mundo ao mesmo tempo. 
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Conseqüentemente, o homem, considerado um ser-aí, vive a experiência como um ser-

no-mundo.  

 Esse mundo em que o ser humano existe é anterior ao espacial, topográfico e 

interior, é o mundo de referências e de significações que proporciona uma infinidade de 

possibilidades como correr, caminhar, trabalhar, realizar os sonhos, envolver-se. Não se 

pode definir o homem em relação a ele mesmo, pois ele não é um sujeito isolado que, 

tomando-se como objeto de reflexão, operaria uma reflexão do mundo; o homem existe 

com os sendos circundantes, ou seja, não se trata mais do homem concebido como um 

ser isolado e solto que tivesse de vir ao mundo para aí cumprir uma trajetória finita, 

mas, ao contrário, o ser-no-mundo é a condição fundamental do homem, mesmo, em 

sua humanidade.  

Nessa perspectiva, Heidegger diz que “a pre-sença não apenas é o mundo, como 

também está no mundo, relaciona-se com o mundo”, sendo este relacionar-se um estar 

com os outros, onde a pre-sença do ser-no-mundo é ser-com, é compartilhar o mundo 

com os outros. O verdadeiro mundo não é o da ação ou o da contemplação: é o da pre-

sença. Essa pre-sença é descrita por Heidegger como “esse ente que cada um de nós 

é e que, entre outras, possui em seu ser a possibilidade de questionar”. A condição de 

estar-no-mundo é que determina o espaço existencial da pre-sença.  

Segundo Heidegger estar-com-o-outro é estar em solicitude com os outros, é 

compreender a presença do outro. Este conceito de solicitude possui dois extremos: 

aquele que se projeta sobre o outro, com o domínio e a manipulação e o que salta 

diante do outro quando há uma consideração pelo outro, permitindo assumir o seu 

próprio modo de ser.  

Dentro dessa filosofia, o cuidado é considerado como aquele que leva o homem a 

atingir sua autenticidade, isto é, uma abertura em seu universo existencial. Cuidado 

significa cuidar de, preocupar-se por e com. A preocupação pode ser aquela 

relacionada ao cuidado que retira a autonomia do outro, tornando-o dependente, ou 

aquela que ajuda o outro, devolvendo-lhe o cuidado através da cura: “Ajuda o outro a 

tornar-se, em sua cura, transparente a si mesmo e livre para ela” .  
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Para Heidegger, o ser-com conduzindo o outro para uma abertura de seu universo 

existencial, significa compreender a presença desse ser-no-mundo. Então, a 

compreensão torna-se um ser de possibilidades, permitindo interpretar o que o ser-no-

mundo mostra por meio de sua abertura. Essa compreensão só é desvelada por meio 

da linguagem. 

A linguagem é pronunciada através do discurso, sendo este a articulação da 

compreensibilidade; assim, o discurso possibilitará compreender o dizer do ser-aí-no-

mundo-com-os-outros. Beaini 60 lembra que o homem é único, pois a fala o distingue 

dos animais e das coisas com os quais possui uma característica em comum, tornando-

o um ser-no-mundo. A linguagem brota da mútua entrega entre homem e ser. O homem 

penetra na abertura do ser que se des-vela e tem acesso a ele na compreensão, 

revelando-o na linguagem. A linguagem faz-se na direção do ser: o ser diz-se, cabendo 

ao homem captá-lo. O ser se dá na palavra que, por sua vez, o manifesta. 

Para Heidegger, a existência será um meio termo, caracterizado por um 

movimento perpétuo de vai-e-vem entre o real pré-dado na situação e a realidade 

desvelada na compreensão. Segundo o filósofo, a transcendência é a expressão dessa 

dinâmica interior do ser, ou seja, o modo de ser do homem é interrogativo.  

Dessa forma, em toda compreensão também há uma incompreensão, já que o ser 

conhece seu sentido, mas não totalmente. Tornar claro e visível em si mesmo é o que o 

fenômeno realiza; este, por sua vez, é concebido como um processo de totalidade de 

tudo quanto é, mas que se mostra por si mesmo sem o recurso do processo de 

abstração, ou seja, as coisas não se revelam individualmente, mas no contexto. O ente 

se faz ver como fumaça, enquanto o ser (fogo) se revela como ente. Onde há fumaça 

existe o fogo, porém onde há o ente, existe necessariamente o ser. 

 Heidegger afirma que cabe ao filósofo trazer à claridade aquilo que está oculto, 

cabe a ele criar um espaço para que o oculto se manifeste.  A estrutura vem à tona, 

mas a claridade nunca é total, sempre há obscuridade; por isso, a busca do sentido 

nunca chega ao fim. 
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O homem é uma consciência finita, e sua presença no mundo é inexplicável, 

injustificável e absurda. O caráter de ser mortal impregna profundamente o homem; o 

sinal de uma existência autenticamente humana será olhar sem ilusão alguma para o 

mergulho no nada que é a morte. Deste modo, essa idéia é um dos temas mais 

constantes na sua filosofia. 

O filósofo em questão descreve características básicas que marcam a existência 

inautêntica. Para ele, o homem é lançado no mundo sem saber por quê, e, a partir 

desse fato, move-se em uma busca permanente para realizar aquilo que ainda não é, 

ou seja, busca construir um projeto; porém, nessa busca, o homem sofre a interferência 

de uma série de fatores adversos que o desviam de seu caminho existencial. Trata-se 

de um confronto entre o eu com os outros. O ser-com pode se perder no ser-no-mundo 

quando o ser-aí deixa de ser si mesmo, fugindo das responsabilidades de ser ele 

mesmo, aceitando que o mundo dos outros o absorva e anule a possibilidade de vir-a-

ser. 

O seu eu é destruído, arruinado, dissolve-se na massa humana. Nesse sentido, o 

sentimento profundo que faz o homem despertar da existência inautêntica é a angústia. 

A partir desse estado o homem pode passar para um estágio de superação, 

manifestando o seu poder de transcendência sobre o mundo e sobre si mesmo. 

Heidegger em um dos seus temas-chave diz que o homem pode transcender, o 

que significa que ele está capacitado para atribuir um sentido ao ser. A função da 

angústia consiste em reconduzir o homem ao encontro de si mesmo. 

Esse encontro consigo mesmo, essa possibilidade do encontro do sentido do ser 

se dá dentro de um tempo futuro, presente e passado, chamado por Heidegger de 

temporalidade. O tempo é, portanto, o próprio homem conduzido à plena elucidação de 

seu mais íntimo ser. O tempo é o homem mesmo como ser-no-mundo, entendendo o 

homem enquanto tolhido na facticidade e já possuído pela morte, mas igualmente 

homem na ultrapassagem gloriosa de seu projeto. 
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  Dentro de todas as características descritas por Heidegger do ser-aí, conforme a 

explanação anterior, e resumidas na Figura 1 (Diagrama), construída por mim nesse 

estudo, a fala dos enfermeiros que vivenciam o fenômeno estudado torna-se primordial, 

pois a partir dos seus discursos será possível desvelar o significado do dasein cuidando 

de famílias que vivenciam a terminalidade em seus domicílios. 

Figura 1: A fenomenologia existencial de Martin Heidegger2 

 

 

 

                                                 
2 Todos as figuras (diagramas) apresentadas neste estudo foram construídas pela autora com o objetivo 
de representar, em forma de gráfico, parte do texto e/ou um pensamento inerente ao desenvolvimento da 
pesquisa. 



5-A  trajetória em  busca do fenôm eno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“E  a gente acaba sofrendo junto, porque o nosso vínculo com  a fam ília é 
m uito grande, eu  já estou há sete anos na m esm a área, com  as m esm as 
fam ílias, e cada um  que descobrim os ter um  carcinom a, por exem plo, e 

que vai m orrer em  pouco tem po, faz a gente sofrer junto, não adianta.” 
(D iscurso
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5 - A TRAJETÓRIA EM BUSCA DO FENÔMENO 

5.1 - A pergunta norteadora 

Fundamentando-me nos pressupostos básicos da fenomenologia, minha proposta 

foi obter dos enfermeiros do PSF a descrição sobre a sua experiência ao visitar no 

domicílio famílias com um de seus membros em processo terminal.   

Para chegar à pergunta que pudesse responder ao fenômeno da morte e do morrer, 

busquei a leitura de estudos que utilizaram a fenomenologia como método de pesquisa, 

sendo estes de grande importância para que eu formulasse a interrogação que norteia o 

presente trabalho 65, 66, 67. 

A primeira pergunta construída foi: 

– “Como é para você visitar uma família que está vivenciando a terminalidade 

de um de seus membros no domicílio?”. 

 Porém, ao cursar disciplinas relacionadas à pesquisa fenomenológica, pude discutir 

sobre a possibilidade de substituir a palavra “visitar” por “cuidar”, já que esta 

possibilitava uma abertura maior para o discurso dos enfermeiros. Após novas 

discussões, em orientação, optou-se por modificar a pergunta para:  

– “Como é para você cuidar de uma família que está vivenciando a 

terminalidade de um de seus membros no domicílio?”. 

 Decidiu-se que a palavra “cuidar” seria mais adequada para a busca do fenômeno 

em questão.  

Em seguida, essa interrogativa foi submetida a uma entrevista pré-teste para que 

fosse confirmada sua eficácia na busca da “fala originária”, e com a capacidade de 

captá-la em sua essência. Após a análise do discurso ficou estabelecido que a 

interrogação seria mantida para a coleta de dados desse estudo. 
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5.2 - Sujeitos da pesquisa 

O foco da minha investigação foram enfermeiros do PSF, sendo que defini como 

critério de inclusão na pesquisa aqueles que estivessem vivenciando e/ou vivenciado o 

cuidado a famílias no processo de morte de um de seus membros no domicílio e que 

concordassem em participar do estudo.  

5.3 - Delimitando a região de inquérito 

Considerando minha inserção, como enfermeira assistencial, dentro do Programa 

de Saúde da Família (PSF), coordenado pela Fundação Zerbini, na região sudeste da 

cidade de São Paulo e minha interação com os enfermeiros que trabalham nas USF 

dessa instituição, propus-me a coletar os dados de pesquisa desse contexto. 

Para delimitar o campo de coleta acima apresentado, julguei relevante efetuar 

uma breve explanação sobre ele, já que se constituiu no local onde o fenômeno está 

situado e onde pode ser estudado. Passo, em seguida, a descrever, nesse momento, 

as principais características desse campo. 

 O início da parceria da Fundação Zerbini como o PSF da cidade de São Paulo 

se iniciou em 1998 dentro do Projeto Qualis da Secretaria de Saúde do estado de São 

Paulo; com o processo de municipalização, a parceria passou do estado para a 

Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Atualmente, a Fundação Zerbini presta 

serviços terceirizados de recrutamento, seleção e contratação de equipes de saúde da 

família (ESFs), bem como gerencia algumas Unidades de Saúde da Família (USFs). 

Conta com 15 Unidades de Saúde, sendo dois ambulatórios de especialidades com 

equipes de PSF, 12 Unidades de Saúde da Família e uma Casa de Parto. Das 15 

Unidades de Saúde, cinco estão localizadas na subprefeitura de Vila Nova 

Cachoeirinha e Brasilândia, região norte da cidade de São Paulo, e as outras 10 estão 

localizadas na subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, região sudeste do município, 

sendo uma delas a casa de parto destacada anteriormente. 
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Dentre as nove Unidades de Saúde da Família localizadas na região sudeste, 

campo deste estudo, estão em atuação 42 ESFs e conseqüentemente, cerca de 42 

enfermeiros. 

Vale ressaltar que essas Unidades de Saúde da Família encontram-se na 

periferia dessa região, sendo que a maioria delas dentro de favelas e de conjuntos 

habitacionais, área formada por uma população de baixa renda e baixa escolaridade, 

onde as condições de moradia, muitas vezes, são precárias e em situações de risco. 

Dessa maneira, o enfermeiro que atua nessa rede assistencial depara-se, no cotidiano 

do seu trabalho, com uma comunidade que vivencia a exclusão social, o desemprego, a 

violência, entre outros problemas de periferias das grandes cidades no Brasil. 

5.4 - Procedimentos éticos 

 Para iniciar a minha coleta de dados em acordo com a Resolução nº 196 de 10 

de Outubro de 1996, percorri uma trajetória para entrar no campo da pesquisa 65. 

  O primeiro passo que segui foi a aprovação da coordenação do Programa de 

Saúde da Família da Fundação Zerbini, a qual responde oficialmente para a Secretaria 

de Saúde de São Paulo sobre a contratação e a coordenação dos enfermeiros, os quais 

depois convidei a participar da pesquisa, descrito anteriormente. Em seguida, meu 

projeto foi encaminhado para a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria de Saúde de São Paulo (CEP/SMS), conforme determinação do Sistema 

Nacional de Informações Sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP). Finalizando esse processo, após a aprovação do comitê acima referido, o 

parecer da comissão de ética e meu projeto foram protocolados no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Guarulhos (UNG), (Anexo 1).  

 Depois de realizadas todas as fases acima citadas, entrei em contato com os 

gerentes das Unidades de Saúde da Família da Fundação Zerbini para expor a minha 

proposta de investigação. Tive o cuidado de procurá-los pessoalmente e explicar o 

objetivo do estudo, entregando a eles uma cópia do projeto para que pudessem 

conhecer a abordagem que seria realizada com os enfermeiros.  
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 Após a permissão dos gerentes, iniciei o agendamento das entrevistas com os 

enfermeiros. Foi muito positiva a reação dos gerentes em relação ao estudo, pois a 

maioria dos enfermeiros que abordei posteriormente, já estavam cientes do conteúdo 

da pesquisa. 

 Sobre a entrevista com os enfermeiros, tive o cuidado de procurá-los 

pessoalmente. Encontrei-me com eles, um a um, em duas etapas: na primeira, para o 

agendamento da entrevista, quando explicava os pontos principais da pesquisa e 

solicitava a sua participação caso estivessem vivenciando e/ou vivenciado visitas 

domiciliárias a famílias no processo de morte de um de seus membros no domicílio; na 

segunda etapa, com a data do encontro marcada pelos enfermeiros, após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, realizava a entrevista mediante a 

gravação de suas falas (Anexo 2).  

5.5 - Coleta das entrevistas 

 O local escolhido para a realização das entrevistas ficou a critério dos 

enfermeiros, sendo que a opção unânime foi a USF, conforme a disponibilidade de 

salas quando na data marcada. Apesar de não ser um ambiente silencioso e o mais 

adequado para entrevistas, pois o movimento de atendimento nas unidades é 

constante, havendo nos corredores intenso fluxo de pessoas e barulho, a escolha do 

ambiente foi respeitada por mim, na medida em que compreendia ser este ambiente 

familiar ao enfermeiro, o que favoreceria o desenrolar da entrevista e os deixaria mais 

seguros para uma situação inusitada em seu cotidiano como é o participar de uma 

pesquisa.  

 Antes de iniciar a entrevista, para aproximar-me do enfermeiro participante da 

pesquisa e romper a apreensão inicial de sua participação, realizava algumas perguntas 

específicas como: ”Qual a sua idade?”, “Qual o seu tempo de formação?”, “Quanto 

tempo tem de atuação no PSF?”, “Você tem pós-graduação?”, “Já trabalhou ou trabalha 

na área hospitalar?”, “Há quanto tempo atua nesta USF?”. As respostas dos 

entrevistados foram anotadas no diário de campo e apresentam-se no início de cada 
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discurso, dando identidade aos sujeitos participantes desta pesquisa. Após passada 

essa fase, pedia permissão para ligar o gravador e iniciava a entrevista.  

 No momento da entrevista, além de fazer a pergunta oralmente para o 

enfermeiro, também utilizei um papel com a interrogação digitada, em letras grandes, 

que ficava próximo ao olhar do entrevistado e também de minha visão. Tal recurso foi 

usado para que não houvesse a possibilidade de mudança no foco da entrevista à 

medida que ela ia se desenvolvendo. No decorrer da entrevista, tomei o cuidado para 

não interferir no discurso do sujeito entrevistado, permitindo que as falas ocorressem de 

maneira espontânea, somente retomava a questão norteadora quando percebia que o 

entrevistado estava se desviando do assunto no depoimento. 

 Durante essa fase de meu estudo, seguindo a metodologia de entrevista descrita 

por Carvalho 69, busquei compreender o pensamento do enfermeiro, penetrando no seu 

mundo, na sua presença, na sua vida. Para tanto, busquei, como pesquisadora, entrar 

em comunhão com a fala do entrevistado, envolvendo-me com a palavra-gesto e o 

gesto-palavra, na tentativa de abstrair-me de todo e qualquer preconceito ou 

perspectivismo.  

 Algumas anotações significativas, como postura corporal do entrevistado, 

expressões de tristeza, raiva e emoção como choro, riso e contrações da face, foram 

anotadas no diário de campo logo após o término da entrevista, bem como as minhas 

próprias percepções e sentimentos no decorrer da entrevista. Tais anotações 

subsidiaram e fizeram parte da análise dos discursos, pois o ouvir e o silêncio são 

momentos do discurso que possibilitam ao homem uma compreensão do que o ser lhe 

diz. O valor da linguagem encontra-se muito menos nas palavras do que no silêncio 

atencioso, rico de significação, no qual permitimos que o ser mostre-se e seu sentido 

aceda à nossa palavra 60. 

5.6 - Definindo o número de sujeitos 

 O número de entrevistas realizadas foi determinado no momento em que os 

discursos tornaram-se repetitivos para o desvelamento do fenômeno. Foram coletadas 
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17 entrevistas, com 15 enfermeiros do sexo feminino e com apenas dois do sexo 

masculino.  

Dos 17 discursos coletados, após a transcrição dos mesmos, quatro foram 

excluídos da análise, pois pude perceber, após uma leitura atentiva, que estes não 

respondiam à questão norteadora, falavam apenas o significado de cuidar no domicílio 

do cliente fora de possibilidade terapêutica de cura e não da família no processo de 

morte de um membro. Apesar dessas exclusões, foi constatado que os 13 discursos 

restantes eram suficientes para responder às minhas inquietações, ou seja, às 

interrogações deste estudo, não sendo necessário voltar para o campo de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-A nalisando os D iscursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“E  m uitas vezes, tem  vários m om entos em  que a gente se faz 
fundam ental, o enferm eiro é fundam ental para estar ali, sentando, 

chorando junto, rindo junto, para pegar na m ão, para esclarecer, m uitas 
vezes, de fato, a  extensão daquele câncer, o m om ento em  que aquele 

H IV  se encontra e já nos deixa lim itados, sem  condição de intervenção. 
A  gente pode não ter condição de cura, m as tem os condição de alív io, de 

m elhora.” 
(D iscurso I)
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6 - ANALISANDO OS DISCURSOS 

A análise dos dados foi fundamentada no trabalho de Martins e Bicudo 52, o qual 

percorreu a seguinte trajetória: 

• Realizei a leitura de todos os discursos, no intuito de familiarizar-me com o 

texto e obter o sentido do todo; 

• Novas leituras dos discursos foram realizadas, de forma mais lenta e atentiva, 

possibilitando-me identificar as informações mais relevantes e essenciais das 

falas, ou seja, as unidades de significado, com o foco no fenômeno em 

questão. Cabe ressaltar que a busca das unidades de significado deu-se de 

acordo com a minha perspectiva enquanto pesquisadora; 

• Após obter as unidades de significado, eu as reescrevi e busquei dar mais 

clareza e expressar o significado nelas contido; 

• Finalmente, busquei dentro das unidades de significado reescritas as 

convergências de conteúdo, agrupando-as e organizando uma síntese com o 

foco na estrutura do fenômeno, na sua essência.  

Percorrendo essas fases, foi possível chegar às unidades de significados que, ao 

serem agrupadas em categorias temáticas, apontaram para o fenômeno: 

“Enfermeiros que atuam no PSF e o cuidado domiciliar à família que 

vivencia a terminalidade de um dos seus membros no domicílio”.  

A fim de demonstrar o caminho percorrido para análise dos dados, apresento a 

seguir uma das entrevistas, para exemplificá-lo.  

6.1 - Análise ideográfica e nomotética 

Na pesquisa fenomenológica, proposta por Martin e Bicudo52, o pesquisador percorre 

duas fases na análise dos dados. A primeira fase é a análise ideográfica, ou seja, a 

análise individual dos discursos e, a segunda fase, chamada de análise nomotética, é 
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caracterizada pela análise conjunta de todos os discursos, com a qual o pesquisador 

busca as convergências e divergências presente nas falas dos entrevistados. 

Com o intuito de demonstrar como as etapas da análise se desenvolveram durante a 

análise, descrevo-as detalhadamente, apresentando o discurso II como exemplo da 

trajetória percorrida. Os discursos I, III, IV, VIII, XIII, com a respectiva trajetória de 

análise, encontram-se no Anexo 3, complementando a exemplificação demonstrada 

nesse item. Os demais discursos não foram anexados ao trabalho, pois considerei que 

cinco deles seriam suficientes para a compreensão da análise desenvolvida e que o 

volume de páginas se tornaria exagerado para a apresentação do texto.  

No início da entrevista, apresento uma breve caracterização do enfermeiro 

entrevistado, buscando uma identidade do sujeito pesquisado. Para caracterizar a 

entrevista, foram usados números romanos. A letra “S“ foi utilizada para identificar as 

minhas colocações durante a entrevista, enquanto a letra “E”, para identificar o 

entrevistado.  

No discurso analisado, que exemplificam a trajetória, as unidades de significados 

estão sublinhadas e numeradas de acordo com a seqüência de aparecimento.  

Após a identificação das unidades de significado na entrevista, foi construído o 

Quadro de Análise Ideográfica (Quadro I), composto pela coluna das Unidades de 

Significado, que apresenta partes significativas da transcrição, retiradas do discurso, 

sem alteração do conteúdo, e pela coluna das Asserções Significativas, que 

compreende as unidades significativas interpretadas pelo pesquisador. 

Em seguida, foi construído um segundo quadro (Quadro II), onde foram 

agrupadas as unidades de significado de acordo com a suas convergências, 

apresentando uma coluna chamada de Convergência do Discurso; e posteriormente, 

foi apresentada a coluna das Unidades de Significado Interpretadas, explicitando as 

sínteses dos grupamentos interpretados. 
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Finalizando a análise individual do discurso, apresento uma síntese de como o 

enfermeiro vivencia o cuidado interrogado neste estudo.  

Apresento a seguir a Entrevista II e, posteriormente, a Figura 2 para ilustrar e 

resumir a trajetória descrita: 

 

Entrevista II 

Enfermeiro, 37 anos, graduado há nove anos e, desde então, trabalha no PSF. Cursou 

especialização em Saúde da Família. Na USF em que atua, onde foi realizada a 

entrevista, está há um ano. Nunca trabalhou na área hospitalar. 

S: A pergunta norteadora do trabalho é: “Como é para você cuidar de uma família que 

está vivenciando a terminalidade de um dos seus membros no domicílio?”. 

E-II: Para mim, acredito que a morte seja uma passagem, ou seja, tem uma finalidade 

física. Em razão de ter uma certa experiência de vida, uma religiosidade mais eclética, 

penso que é um fim físico, mas eu acredito muito mais que a gente passe para um 

plano mais... para um plano melhor, de acordo com o que a gente fez da nossa vida 

aqui. Então, já é uma coisa mais tranqüila em certo sentido, pelo menos, 

principalmente, quando não é um ente querido, um ente próximo, como meus 

familiares. Assim, procuro trabalhar a aceitação da morte por parte da família, e fazer a 

família participar dessa passagem, desse período em que a pessoa já vai ter o óbvio, 

uma fatalidade que vai mesmo acontecer. A gente procura fazer o melhor possível 

dentro daquele propósito, considerando aquela fatalidade, ou seja, a gente tenta fazer 

com que a família participe dos procedimentos que cabem ao cuidador. No processo 

em que eu trabalhei, fiz com que a família participasse, fizesse, trabalhasse melhor o 

alimento daquela pessoa, o chazinho, os cuidados corporais e de higiene, de forma 

que, no trato das necessidades básicas do paciente, os familiares experimentassem 

fazer as coisas com o maior carinho. Nunca foi comentado com a própria pessoa que 

está nessa situação que ela vai morrer. Trabalhar todos os sistemas do paciente, seja a 
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questão da mastigação, ou, se o paciente é consciente, tentar trabalhar uma respiração 

melhor, tentar fazer massagem para que evolua sua motilidade intestinal, fazer 

massagem de conforto, de carinho. Procurar fazer com que a própria família assuma 

algumas tarefas, no tempo que tiverem para isso. Aquela criança, aquela criança não... 

Aquele adolescente que pode dar um tempinho de si, mesmo mínimo, mas que possa 

ter alguma atividade com o paciente, para aquele processo de morte, ou de passagem, 

ou de fatalidade. E que esse convívio seja construído e seja sentido pelo paciente. Se 

vai haver necessidade de um procedimento, um flit enema, uma lavagem intestinal, aí já 

difere, porque é um procedimento mais técnico, a que só o profissional pode ter acesso. 

Procedimentos técnicos são também o cuidar, o melhorar a questão alimentar do 

paciente, colocá-lo para tomar um banho de sol, tentar estimulá-lo a fazer o máximo 

que ele consiga no sentido físico. Se ele não consegue caminhar, vamos abraçá-lo, e 

utilizar procedimentos técnicos, como estipular horário, estabelecer cronograma para 

aquela atividade. Necessidade de líquido, da questão urinária, de comparar se o 

paciente está retendo líquido ou não. Eu procuro uma troca de saber, levar algum 

conhecimento técnico à família, fazer com que as pessoas entrem no processo de 

assumir a responsabilidade sobre aquele paciente, que ainda é parte da família, e que 

ela tem muitas coisas para fazer mesmo diante desse período crítico e curto de vida 

que o paciente tem. A experiência que eu tenho é mais de necessidades básicas. 

Agora, quanto ao lado espiritual, respeito a família no que ela crê e procuro trocar idéias 

com ela a respeito. É muito caso a caso, porque em uma família podem ter várias 

crenças. O país permite o convívio de várias crenças. Eu procuro informar algumas 

coisas, mas não oferecer a minha crença, ou a crença da unidade ou da equipe, porque 

o agente também pode participar, o agente comunitário pode participar dessa fase 

crítica dessas pessoas; o auxiliar pode participar, o médico... Além das palavras de 

consolo que cada um tem, individualmente, procuro palavras que vão aliviar o 

sofrimento das pessoas. Uma massagem, uma palavra de carinho, aproveitar os últimos 

sentidos que o paciente tem, por exemplo, se ainda escuta ou não, e informar que o 

último sentido que o doente perde é a audição. Procuro trabalhar de forma que haja 

uma redução do sofrimento do paciente e, por outro lado, procuro trabalhar com um 

filho que tenha maior habilidade no trato com aquela pessoa, procuro saber quem é o 
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filho parental, o filho cuidador, e vamos tirar uma sobrecarga desse filho cuidador e 

fazer também com que, de acordo com seu conhecimento, sua habilidade, dependendo 

da idade da pessoa, que esse membro da família possa também participar, entender 

que a morte é um processo natural, que para todo mundo vai chegar um dia. É um 

pouco disso que eu procuro fazer, não é nada muito certinho, mas eu procuro trabalhar 

isso. 

S: Fale um pouquinho para mim sobre a sua experiência, como é vivenciar isso? Sair 

daqui da unidade e ir para lá, como é para você? 

E-II: Bom, eu tento superar, tento relevar de alguma forma, mas não é tão angustiante, 

por eu achar que a morte vai chegar para todos, não é? 1 Mas ao mesmo tempo... A 

gente não consegue oferecer tudo, tem uma dificuldade, uma restrição quanto à 

integralidade do ser humano.2 O que mais me angustia é o sofrimento, o sofrimento 

físico. Não conseguimos ter esse diagnóstico, e também não conseguimos fazer uma 

sondagem do sofrimento espiritual daquela pessoa, porque às vezes a necessidade 

física dela está falando mais alto, e ela nem está consciente para dizer o que está se 

passando com ela interiormente, às vezes está até com dificuldade de fala...3 É triste 

tudo, mas, eu tento não vivenciar essa tristeza, porque eu acredito muito que seja algo 

positivo de certa forma. É uma passagem. Então eu não tenho essa angústia de que eu 

não vou conseguir prestar um atendimento, o ideal de atendimento para aquela 

pessoa.4 O que me angustia demais é a questão sócio-econômica.5  E também o fato 

de que às vezes, numa visita, a própria família não quer cooperar e se isolou, Isso é um 

sofrimento muito grande, para mim, enquanto enfermeiro. Porque é uma negligência.6  

Além de os pacientes não terem possibilidade de uma assistência técnica e humana,a 

família também não quer participar. Isso traz uma angústia muito grande.7  E a gente 

não ter um aparato técnico e social, um governo que consiga enxergar essa situação.8  

Em alguns casos, há a necessidade de o paciente estar hospitalizado e ele não está e a 

família não participa do cuidado. Muitos pacientes que estão em fase terminal, a gente 

percebe que tem uma necessidade de acordo com a complexidade da assistência de 

nível terciário, e até quaternário, e o paciente está entrando em óbito aqui, com a gente, 

e isso é uma angústia.9 Nesses casos, o que eu faço como enfermeiro, como pessoa, é 
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viabilizar uma carta, viabilizar meios legais para o paciente ter essa assistência que 

está sendo prorrogada, que está sendo negligenciada por algum órgão do governo. Eu 

me baseio muito na integralidade, nos princípios do SUS, da eqüidade, e tento acionar 

com instrumento jurídico, mesmo com uma carta, a assistência que aquele paciente 

merece enquanto pessoa, seu direito à saúde.10 O que muito me angustia é essa 

restrição humana. Pragmática, mesmo... trabalhar em um lugar onde se tem muita 

miséria, muita pobreza, muita criminalidade, muita negligência.11 E eu tento trabalhar 

isso também, além dos cuidados que eu, enfermeiro, posso prestar. E o os cuidados 

que o médico ou o agente comunitário podem prestar. Discutimos a situação em 

conjunto, e eu tento reverter essa minha angústia de tentar operacionalizar uma melhor 

qualidade de vida ao paciente, independentemente da finitude que ele tem tão 

próxima.12 

Quadro I 

UNIDADE DE SIGNIFICADO ASSERÇÕES SIGNIFICATIVAS 
Bom, eu tento superar, tento relevar de 
alguma forma, mas não é tão 
angustiante, por eu achar que a morte 
vai chegar para todos, não é? 1 

Relata que a sua angústia diminui à 
medida que vê a morte como parte da 
vida, um momento vivenciado por 
todos. 1 

.Mas ao mesmo tempo... A gente não 
consegue oferecer tudo, tem uma 
dificuldade, uma restrição quanto à 
integralidade do ser humano.2 

Mas percebe que dentro do cuidado 
que presta, não consegue oferecer uma 
assistência integral, e isso é vivenciado 
como uma dificuldade. 2 

O que mais me angustia é o sofrimento, 
o sofrimento físico. Não conseguimos 
ter esse diagnóstico, e também não 
conseguimos fazer uma sondagem do 
sofrimento espiritual daquela pessoa, 
porque às vezes a necessidade física 
dela está falando mais alto, e ela nem 
está consciente para dizer o que está 
se passando com ela interiormente, às 
vezes está até com dificuldade de 
fala...3 

O que mais o angustia é o sofrimento 
espiritual da pessoa que está 
morrendo, que às vezes não é 
evidenciado durante o cuidado devido 
ao estado clínico do cliente, em estágio 
final da vida. 3 

É triste tudo, mas, eu tento não 
vivenciar essa tristeza, porque eu 
acredito muito que seja algo positivo de 
certa forma. É uma passagem. Então 
eu não tenho essa angústia de que eu 

Apesar de ser um cuidado que é 
permeado por tristeza, acredita que a 
morte seja uma passagem, algo 
positivo para a pessoa que a está 
vivenciando; dessa forma, não fica 
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não vou conseguir prestar um 
atendimento, o ideal de atendimento 
para aquela pessoa.4 

angustiado sobre a sua assistência de 
enfermagem, se é ideal ou não. 4 

O que me angustia demais é a questão 
sócio-econômica.5 

Sente-se angustiado quando se depara 
com as questões sócio-econômicas. 5 

E também o fato de que às vezes, 
numa visita, a própria família não quer 
cooperar e se isolou, Isso é um 
sofrimento muito grande, para mim, 
enquanto enfermeiro. Porque é uma 
negligência.6   

Sofre quando a família não coopera no 
cuidado, pois vê isso como uma 
negligência. 6 

Além de os pacientes não terem 
possibilidade de uma assistência 
técnica e humana,a família também não 
quer participar. Isso traz uma angústia 
muito grande.7   

A ausência de recursos técnicos e 
humanos, somada à questão da família 
não participativa, é vivenciada com 
muita angústia. 7 

E a gente não ter um aparato técnico e 
social, um governo que consiga 
enxergar essa situação.8 

 Percebe a falta de uma estrutura 
técnica e social. 8 

Em alguns casos, há a necessidade de 
o paciente estar hospitalizado e ele não 
está e a família não participa do 
cuidado. Muitos pacientes que estão 
em fase terminal, a gente percebe que 
tem uma necessidade de acordo com a 
complexidade da assistência de nível 
terciário, e até quaternário, e o paciente 
está entrando em óbito aqui, com a 
gente, e isso é uma angústia.9 

A ausência de leitos hospitalares para 
as pessoas que estão passando pela 
terminalidade, que precisam de um 
atendimento de maior complexidade e 
que estão morrendo no domicílio é 
vivenciada como uma angústia. 9 

Nesses casos, o que eu faço como 
enfermeiro, como pessoa, é viabilizar 
uma carta, viabilizar meios legais para 
o paciente ter essa assistência que está 
sendo prorrogada, que está sendo 
negligenciada por algum órgão do 
governo. Eu me baseio muito na  
integralidade, nos princípios do SUS, 
da eqüidade, e tento acionar com 
instrumento jurídico, mesmo com uma 
carta, a assistência que aquele 
paciente merece enquanto pessoa, seu 
direito à saúde.10 

Para poder viabilizar uma assistência 
adequada ao cliente fora de 
possibilidade terapêutica de cura, e 
aquele cuidado que está sendo negado, 
acessa recursos jurídicos usando os 
princípios do SUS, pois acredita que 
isso é um direito da pessoa, um direito 
à saúde. 10 

O que muito me angustia é essa 
restrição humana. Pragmática, 
mesmo... trabalhar em um lugar onde 
se tem muita miséria, muita pobreza, 
muita criminalidade, muita 

Sente-se angustiado ao pensar na sua 
realidade de trabalho, um local 
permeado por miséria, pobreza, 
criminalidade e negligência. 11 
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negligência.11 
E eu tento trabalhar isso também, além 
dos cuidados que eu, enfermeiro, posso 
prestar. E o os cuidados que o médico 
ou o agente comunitário podem prestar. 
Discutimos a situação em conjunto, e 
eu tento reverter essa minha angústia 
de tentar operacionalizar uma melhor 
qualidade de vida ao paciente, 
independentemente da finitude que ele 
tem tão próxima. 12 

Sente que o trabalho em equipe, 
somado aos cuidados de enfermagem, 
leva-o a superar a sua angústia, pois, 
dessa forma, existe um movimento na 
tentativa de melhorar a qualidade de 
vida do cliente em fase terminal. 12 

Quadro II 

CONVERGÊNCIA DO DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

Prestando um cuidado insuficiente 
Mas percebe que dentro do cuidado 
que presta, não consegue oferecer uma 
assistência integral, e isso é vivenciado 
como uma dificuldade. 2 
O que mais o angustia é o sofrimento 
espiritual da pessoa que está 
morrendo, que às vezes não é 
evidenciado durante o cuidado devido 
ao estado clínico do cliente, em estágio 
final da vida. 3 

Prestando um cuidado insuficiente 
Percebe que o cuidado prestado enfoca 
as questões biológicas, em detrimento 
da assistência integral. 
 

Vivenciando a negligência familiar 
Sofre quando a família não coopera no 
cuidado, pois vê isso como uma 
negligência. 6 

Vivenciando a negligência familiar 
Sofre com a negligência familiar. 

Sentindo falta de suporte técnico 
A ausência de recursos técnicos e 
humanos, somada à questão da família 
não participativa, é vivenciada com 
muita angústia. 7 
Percebe a falta de uma estrutura 
técnica e social. 8 
A ausência de leitos hospitalares para 
as pessoas que estão passando pela 
terminalidade, que precisam de um 
atendimento de maior complexidade e 
que estão morrendo no domicílio é 
vivenciada como uma angústia. 9 

Sentindo falta de suporte técnico 
A ausência de um suporte técnico e 
social para o desenvolvimento dos 
cuidados paliativos no domicílio é um 
causador de angústia no enfermeiro. 

Enfrentando as dificuldades 
Relata que a sua angústia diminui à 

Enfrentando as dificuldades 
A sua religião o ajuda a lidar com a 
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medida que vê a morte como parte da 
vida, um momento vivenciado por 
todos. 1 
Apesar de ser um cuidado que é 
permeado por tristeza, acredita que a 
morte seja uma passagem, algo 
positivo para a pessoa que a está 
vivenciando; dessa forma, não fica 
angustiado sobre a sua assistência de 
enfermagem, se é ideal ou não. 4 

Para poder viabilizar uma assistência 
adequada ao cliente fora de 
possibilidade terapêutica de cura, e 
aquele cuidado que está sendo negado, 
acessa recursos jurídicos usando os 
princípios do SUS, pois acredita que 
isso é um direito da pessoa, um direito 
à saúde. 10 
Sente que o trabalho em equipe, 
somado aos cuidados de enfermagem, 
leva-o a superar a sua angústia, pois, 
dessa forma, existe um movimento na 
tentativa de melhorar a qualidade de 
vida do cliente em fase terminal. 12 

situação vivenciada. Para enfrentar as 
dificuldades geradas por esse tipo de 
vivência, o enfermeiro também se 
sustenta nos princípios do SUS, bem 
como no trabalho em equipe, o qual 
favorece um cuidado voltado para a 
qualidade de vida do cliente. 

Convivendo com a realidade social 
Sente-se angustiado ao pensar na sua 
realidade de trabalho, um local 
permeado por miséria, pobreza, 
criminalidade e negligência. 11 

Convivendo com a realidade social 
Outro fator gerador de angústia é o 
contato com a realidade social, 
permeada por miséria, criminalidade, 
pobreza e negligência. 

Análise Ideográfica 

Percebe-se que o sujeito, ao visitar uma família experienciando o morrer de um 

dos seus membros no domicílio, busca suporte em sua espiritualidade para vivenciar o 

seu cuidado. Mas sente que essa assistência, em algumas situações, fica limitada a 

questões técnicas, inviabilizando um olhar holístico do ser humano, e isso é vivenciado 

com angústia por ele. Sofre quando os familiares não cooperam com o cuidado do 

cliente fora de possibilidade terapêutica de cura e considera isso uma negligência 

familiar. Ao se deparar com a ausência de um suporte técnico, uma rede de assistência 

para a família vivenciando a situação de terminalidade, sente-se aflito. A convivência 

com a realidade sócio-econômica dessas famílias, permeada por miséria, pobreza e 
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criminalidade, é vivenciada com angústia. Para enfrentar as dificuldades inerentes a 

essa atividade, o entrevistado viabiliza estratégias dentro da perspectiva do Sistema 

Único de Saúde e desenvolve um plano de trabalho junto com a sua equipe na tentativa 

de melhorar a qualidade de vida da família perante o morrer. 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2: A trajetória de Análise dos discursos 

 Seguindo tais passos, foi possível reestruturar os discursos dos sujeitos e chegar 

à essência do fenômeno. Assim, após a análise de todos os discursos, foi possível a 

identificação de cinco temas diferentes que o representam: 

• Sendo-com-a-família no processo de morrer de um dos seus membros 

no domicílio; 

• Tecendo uma rede de proteção à família; 

• Percebendo o cuidado como singular; 

• Tendo dificuldade para estar-com-a-família no processo de morrer; 

• Sentindo desgaste físico e emocional ao cuidar da família no processo 

de morrer. 

QUADRO I 

QUADRO II 

Asserções 
Significativas 

Convergência 
do Discurso 

Unidades de 
Significado 

Interpretadas 

Unidades de 
Significado 

Unidades de 
significado 
sublinhadas 
no Discurso 

Leitura do 
Discurso 
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 Esses temas, formados pelas Unidades de Significado Interpretadas ou 

Subtemas, constituem a descrição dos resultados obtidos neste estudo. A construção 

destes resultados pode ser mais bem visualizados através da Matriz Nomotética (Anexo 

4). Através desse quadro de convergências é possível observar, com o movimento do 

olhar, a confluência das Unidades de Significado (linhas coloridas) para a sua 

transformação nos temas principais encontrados durante a análise dos dados. Tal 

movimento pode ser imaginado ao encontro de pequenos rios que, ao se juntarem, 

formam um rio maior, mais evidente, mais significativo e, rico de propriedades advindas 

de vários afluentes. Nesse movimento aparecem as unidades de significado 

interpretadas, os discursos das quais surgiram e suas articulações individuais em 

direção aos temas principais. 

 Passo, assim, no próximo item deste estudo a discorrer sobre essas categorias, 

que representam o fenômeno em questão, à luz da fenomenologia de Martin Heidegger.  

 

 

 

 

 

 



7-D esvelando o fenôm eno à luz de 
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“O  que m uito m e angustia é essa restrição hum ana. Pragm ática, m esm o... 
trabalhar em  um  lugar onde se tem  m uita m iséria, m uita pobreza, m uita 

crim inalidade, m uita negligência.” 

(D iscurso II) 



 46 

7 - DESVELANDO O FENÔMENO À LUZ DE MARTIN HEIDEGGER 

A partir da análise das entrevistas dos enfermeiros, sujeitos desta pesquisa, pude 

compreender as suas experiências ao cuidarem de famílias com um membro em fase 

final de vida no domicílio, e essa compreensão direcionou-me para o desvelamento do 

fenômeno interrogado. 

Durante a trajetória em busca do fenômeno, descrita no item anterior, emergiram 

cinco categorias temáticas que apontam para a sua compreensão. 

Para um maior entendimento do fenômeno desvelado, passo, neste momento, a 

apresentar cada categoria temática, descrevendo as suas características principais, 

seguidas de trechos dos discursos que irão melhor exemplificar a vivência do 

enfermeiro entrevistado dentro deste estudo. Tal discussão foi subsidiada pela 

fenomenologia heideggeriana. 
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7.1 - Sendo-enfermeiro-com-a-família no processo de morrer de um de seus 

membros no domicílio. 

Conforme a figura 3, a categoria temática “Sendo-enfermeiro-com-a-família no 

processo de morrer de um de seus membros no domicílio” foi construída  a partir  

de 7 Unidades de Significado Interpretadas. A trajetória de construção desse tema pode 

ser melhor visualizada no Quadro de Análise Nomotética I (Anexo 4.1), no qual é 

possível observar as Unidades de Significado e os discursos que as compõem. Nessa 

categoria, basicamente, é apresentada a relação que o enfermeiro, ao prestar 

assistência no domicílio, desenvolve com a família no processo de morte de um 

membro no lar, as peculiaridades do vínculo estabelecido durante o seu cuidado e os 

sentimentos que emergem durante esse encontro com a família em sua realidade sócio-

cultural. 

FAMÍLIAENFERMEIRO

DOMICÍLIO

Sendo-enfermeiro-com-a-
família no processo de 
morrer de um dos seus 
membros no domicílio

•Convivendo com a realidade social

•Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família

•Demonstrando seus sentimentos

•Vivenciando a história familiar

•Pensando junto com a família

•Compartilhando o seu conhecimento 
técnico

•Valorizando a história                       
da família

Unidades de 
Significado 

Interpretadas

Categoria 
temática ou Tema

EXISTÊNCIA

F
A

C
T

IC
ID
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Figura 3 - Tema: Sendo-enfermeiro-com-a-família no processo de morrer de um de seus membros no 

domicílio 
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O enfermeiro, em sua condição de Dasein (Ser-aí), lançado na realidade de 

trabalho do PSF, depara-se no seu cotidiano cuidando de famílias com um membro em 

processo de morrer no domicílio. Para Heidegger, o ser-aí é um ser-existindo-aí, sendo 

que antes de falar ou pensar sobre algo e/ou alguém, vive em relação com as coisas, 

com os outros e com o mundo. Nessa espacialidade, ou seja, nesse contexto, como um 

ser-no-mundo, o enfermeiro inicia a sua relação com a realidade vivenciada, tornando-

se capaz de conceituá-la e defini-la 63.  

Ao adentrar no domicílio e na vida das famílias que recebem o seu cuidado, o 

enfermeiro acaba convivendo com o seu contexto cultural e social. Os participantes 

desta pesquisa, conforme descrito anteriormente, estão inseridos em Unidades de 

Saúde da Família localizadas em regiões periféricas da cidade de São Paulo, em 

bolsões de pobreza, áreas de risco, permeadas por alto índice de violência e de 

exclusão social, realidade esta evidenciada nas condições de moradia das famílias que 

recebem a sua visita domiciliária e da equipe de saúde da família na qual estão 

inseridos. As casas, em algumas situações, são construídas com tábuas, sem 

acabamento, sem rede de esgoto e saneamento básico. Outro aspecto está relacionado 

com a miséria na qual as famílias vivenciam, sem condições, às vezes, de manutenção 

do seu próprio sustento econômico: 

“O que muito me angustia é essa restrição humana. 

Pragmática, mesmo... trabalhar em um lugar onde se 

tem muita miséria, muita pobreza, muita criminalidade, 

muita negligência.” (DII / US-11)3 

Quando o enfermeiro se insere no mundo das famílias com um membro em fase 

final de vida no domicílio, começa a existir nessa realidade, que, antes de ser apenas 

um espaço físico, é um mundo permeado por sentimentos, desejos, afetos, 

conhecimento e interesses, no qual, como homem, o enfermeiro vive e pode viver os 

vários modos de relacionamento e atuação, nesse contexto e com essas famílias 60.  

                                                 
3Identificação do Discurso: “D” é usado como sigla para representar a palavra Discurso, seguida pela 
numeração romana caracterizando o discurso; a sigla “US” é usada para identificar a palavra Unidade 
de Significado, seguida pelo número estabelecido durante a análise de dados. 
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Em alguns discursos, é possível observar que coexistir no mundo dessas famílias 

é conviver com os sentimentos de tristeza, dor, desespero, medo e esperança que tais 

pessoas estão experienciando diante da terminalidade, da pobreza, da miséria e da 

exclusão social. Vivenciar esses sentimentos, muitas vezes, traz sofrimento para o 

enfermeiro, conforme destacado na seguinte fala: 

“Doloroso porque às vezes falta recurso, há a condição 

social, não? Você vê: mora um monte de pessoas 

aglomeradas, moram assim, em condições de 

saneamento horrível! Nesse caso que eu estava 

contando, a gente tinha exposição de inseto, de 

moscas. A doença exala um odor muito forte. Tinha 

exposição de lesão porque criou-se um tumor, e tinha 

um desconforto muito grande. E aquela família ficou 

cansada. A estrutura do local onde moravam sem 

condição nenhuma de higiene, de moradia, até mesmo 

de recurso para a alimentação...” (DIII / US-12) 

Esse sofrimento, ao cuidar da família no processo de morte de um ente querido 

no lar, é evidenciado nos discursos com sentimentos de tristeza, compaixão e angústia. 

De acordo com Heidegger, a angústia é o sentimento fundamental do ser humano como 

ser-no-mundo; exprime o sentimento mais profundo e é o princípio e a origem de todos 

os outros sentimentos, como a vontade, o anseio, o desejo, a inclinação, o impulso 70.  

A partir desse estado de angústia, abre-se para o profissional, a alternativa de 

retornar a seu cotidiano e vivenciar uma existência inautêntica, sem se envolver com a 

vida dessas famílias, mantendo uma postura impessoal e tecnicista, ou, conforme 

demonstra o discurso I, superando a própria angústia e manifestando o seu poder de 

transcendência sobre o mundo e sobre si mesmo 71. 

“No PSF, no subúrbio de São Paulo, num bairro 

‘dormitório’, às margens de outro município, e as 

pessoas economicamente ativas do outro lado da 
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cidade, só tem velho, idoso, a criança muitas vezes fora 

da escola, e o adulto que está lá é porque está 

desempregado, é uma característica. É uma mazela 

muito grande, um abandono muito grande, são muitas 

faces do abandono. E aí a gente chega, e está junto! 

Senta ao lado, no começo sem saber muito o que fazer, 

mas a gente vai construindo essa direção, passamos 

um tempo no ambiente... e aí, com o passar do tempo, 

a gente não titubeia mais: tem que ir, vamos lá! Um 

agente comunitário ligava e falava: ‘Fulano de Tal 

morreu às cinco da manhã’. ‘Segura um pouquinho, a 

gente já está chegando’.” (DI / US-13) 

A fala acima vem demonstrar que esse enfermeiro, ao de-cair-se no mundo da 

família no processo de morte de um membro no domicílio, vivencia de forma autêntica a 

experiência, ou seja, não apenas se ocupa da situação, mas também se preocupa com 

a circunstância de vida em que as pessoas estão inseridas, comportando-se como um 

ser-com, estando junto com as famílias nas situações difíceis 70.  

À medida que o enfermeiro vivencia essa experiência existencial como um ser-

no-mundo, percebe que está cercado pelos membros da família que recebe o seu 

cuidado diante da terminalidade no domicílio, compreendendo-se como um ser-no-

mundo-com-os-outros 70. Nessa compreensão, conhece e vivencia a história familiar 

enquanto presta o seu cuidado à família no processo de morte de um membro no 

domicílio: 

“Além desse caso, também teve outro, de uma paciente 

super nova, de 32 anos, que teve CA de reto, e ela 

morreu muito rápido. Era só ela, com três filhas 

adolescentes. Esse também foi um caso muito difícil de 

se lidar. “ (DIV / US-7) 
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Ao introduzir-se nessas histórias, conhecendo as peculiaridades das famílias e 

convivendo com a realidade de vida das mesmas, na sua condição de ser-no-mundo-

com-os-outros, o enfermeiro inicia um relacionamento de compartilha com essas 

pessoas: 

“A gente se abala, faz vínculo, mas é um vínculo bem 

interessante. Teve uma paciente que faleceu, era uma 

coisa que era esperada, foi um descanso; era super 

problemático para a filha cuidar da mãe. Quando nos 

encontramos depois do falecimento da mãe, foi aquela 

coisa de abraçar, de gratidão mesmo, a gente vivenciou 

junto, você fica mais presente. Faleceu o paciente, a 

enfermeira tem que ser avisada. No dia, eu não pude ir, 

mas ficou aquela coisa... Depois, quando ela foi ao 

posto, depois da morte da mãe, a gente se abraçou, e 

não precisamos falar nada. Como quem diz: ‘Você 

esteve junto. Acabou, terminou’.” (DVII / US-10) 

O vínculo que se estabelece entre enfermeiro e família é verbalizado no discurso 

III, o qual denota intensa interação: 

“Então, passamos a criar um vínculo, tornando-nos 

família. Família! A gente trata aquelas pessoas, e não 

só o doente, todos daquela família passam a ter uma 

relação muito forte com a gente”. (DIII / US-4) 

Em algumas falas é possível perceber que o estabelecimento de vínculo do 

enfermeiro com a família, apesar de ser considerado um ponto positivo durante o 

cuidado, é experienciado com sofrimento, pois aquele, ao envolver-se com a 

problemática familiar, não consegue estabelecer limites nessa relação, e o cuidado 

acaba extrapolando o momento da visita e ocupando outros momentos de sua 

assistência, e também de sua vida pessoal: 
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“Você faz o vínculo com a família, e, no fim, você 

acaba... parece que eles fazem parte da sua vida, você 

fica com dó da pessoa... fica muito solidário. Há uma 

solidariedade muito grande de você com a família. Você 

sabe que aquela pessoa vai morrer, mas torce para que 

ela não morra tão logo. Aí, vai ter um feriado, meu 

Deus, você torce para que ele passe esse feriado, 

sabe? Torce para que ele fique mais esse feriado vivo. 

Eu lembro que era perto do dia das mães e eu torci 

para... ai, meu Deus, para que ele não falecesse justo 

no dia das mães, porque ... imagine essa mãe, como é 

que ia ficar? ia passar um dia... É complicado, você 

acaba meio que vendo essa família... se colocando no 

lugar um pouco do outro, eu acho. Às vezes,  acho que 

a gente se coloca até demais. E você... é aquela 

história: é você ter o seu lado profissional, mas ter o 

lado humano, que também é muito forte, porque você 

tem o vínculo.” (DXI / US-7) 

Já em outros discursos, apesar de o vínculo estabelecido ser permeado pela 

compartilha de sentimentos de tristeza, esse profissional o percebe como um fator 

importante para o desenvolvimento do seu cuidado, pois a família dá um retorno 

positivo quanto à assistência prestada. 

“Mas, apesar de casos assim, eu gosto de trabalhar com esses 

pacientes em geral, eu gosto... Gosto muito, é positivo, tem um 

retorno positivo, embora o produto final seja a morte do 

paciente, e a gente não tenha como resolver isso. É bom, 

porque você cria um elo muito maior com a família. A família te 

busca mais, e vem chorar também porque a pensão atrasou, e 

vem rir também, vem te convidar para festinha, vem te trazer 

uma coisa diferente. Vem e diz: ‘Vim te ver’. ‘Veio me ver?’.’Vim 
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te ver’. ‘Ah, sou colírio pra os olhos de vocês? Veio me ver?’ .” 
(DVIII / US-32) 

A percepção do vínculo como um fator bom ou ruim dentro do cuidado do 

enfermeiro aos membros de uma família vivenciando o processo de morte de um de 

seus componentes no domicílio pode ser entendida como as múltiplas maneiras que o 

profissional define sua maneira de existir-no-mundo e relacionar-se com tais familiares.   

Para Heidegger, ao mesmo tempo em que o termo “eu” individualiza e determina 

o homem, possui ele a possibilidade de compartilhar seu ser, pois, inerentemente, é um 

ser-no-mundo-com-os-outros com os quais co-existe, e co-existir pertence ao próprio 

constituir-se do homem enquanto tal. O fato de que “eu sou” implica a presença do 

“outro”, que é igual a mim: assemelha-se fisicamente, fala e, sobretudo, compartilhamos 

no cotidiano das mesmas preocupações. A forma como o enfermeiro compartilha o seu 

existir com a família vivenciando a situação de terminalidade no domicílio permite que 

este se mostre a eles como um ser-aí, expressando seus sentimentos e compartilhando 

sua tristeza ao experienciar tal situação 60, 63. 

“Vai ter aquele momento em que você não vai ‘segurar 

a onda’ e vai ‘cair’ junto com ele”. (DVIII / US-16)  

No discurso I, nesse processo de estar-no-mundo-com-a-família com um 

membro em fase final de vida no domicílio, o enfermeiro começa a pensar com esta e 

constrói meios de ajudá-la a vivenciar de forma mais tranqüila a situação, dentro do 

mundo em que estão inseridos. 

“Eu já tive consultas assim, conversas com famílias, com 

o paciente lá no quarto, quietinho, famílias em que a 

pessoa mais jovem tinha cinqüenta anos, esposa, irmão, 

cunhado, tudo setenta, oitenta anos. Chamei todo mundo 

perto do tanque, lá no quintal: “Olha, não sei quantas 

horas, dias, semanas ou meses e anos seu Francisco 

tem de vida”. Família simples, bem simples, todos 
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vivendo com o dinheiro da aposentadoria. ‘Mas, no 

tempo que ele tiver de vida, terá o nosso melhor, o meu, 

o do Posto e o de vocês. E nós estaremos o tempo todo 

afinados: o que ele precisa hoje? Vamos levantar as 

necessidades. Ai, a cama não está boa. Vamos arrumar 

uma cama. Fulano já arrumou na igreja. Ah, mas fulano 

vai doar um colchão de água. Perfeito! Temos que 

arrumar o radinho dele, porque ele gosta de ouvir a 

musiquinha dele, ele gosta do radinho dele. Então, põe a 

cama da esposa dele, ele não sabe dormir sem a 

esposa, põe a caminha de solteiro do lado, porque senão 

vai dar problema, então vamos articular.’ Mudei, arrastei 

móveis. Já tive que arrastar móveis para poder melhorar, 

já furei parede para deixar o soro lá no lugar certinho... 

quantas vezes já furei paredes... Ave Maria! É, já 

reorganizei espaços para melhorar um pouco a 

respiração, a ventilação, o vento da janela não está 

direto... Pensar junto com essa família, o quanto que a 

gente pode fazer...”  (DI /US-14)   

No mesmo discurso, quando o enfermeiro pensa com a família do cliente fora 

de possibilidade terapêutica de cura, usa do seu conhecimento técnico e compartilha o 

seu saber com os mesmos para que possam vivenciar a situação de morte de forma 

mais tranqüila e amena.    

“Se eu sou enfermeira, fiz quatro anos, fiz não sei 

quantas camas lá como exemplo, davam até nota de 

prova para arrumação de cama quando estudei. Tem-se 

que fazer valer o conhecimento, não tem valor preso no 

meu corpo, o conhecimento só tem valor quando eu o 

dissemino para quem é de direito! Não perco espaço, 

não tenho o menor medo. Então eu vou lá: “Olha, dona 
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Fulana, aquela filha mais afastada, mais rebelde, olha a 

neta. Vamos lá, minha filha: a gente põe o plástico, põe 

essa outra travessa e põe a fralda, a gente dobra assim, 

aí você faz a massagem”. Pego na mão e ensino: 

“Aprenda a fazer massagem de conforto, vá limpando, 

massageando, secando.”  (DI / US-15) 

A atitude demonstrada na fala acima, segundo Heidegger, pode ser entendida, a 

partir do ponto de vista existencial, como uma atitude de cuidado, o que significa 

diligência, zelo, atenção, bom trato, de modo que é a atitude fundamental mediante a 

qual a pessoa sai de si e centra-se no outro com desvelo e solicitude. À medida que o 

enfermeiro torna-se um ser-com-a-família no processo de terminalidade, desenvolve 

uma relação de convivência, interação, coexistência e preocupação autêntica 70. 
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7.2 - Tecendo uma rede de proteção à família 

A categoria temática “Tecendo uma rede de proteção à família” foi construída a 

partir de três Unidades de Significado Interpretadas (Figura 4 e Quadro de Análise 

Nomotética II - Anexo 4.2). Nesse tema, foi possível desvelar, através das falas dos 

enfermeiros, que ao vivenciarem, juntamente com suas Equipes de Saúde da Família, o 

cuidado domiciliário para famílias com um membro em fase final de vida, organizam uma 

rede de suporte para que essas pessoas experienciem a situação de perda de forma 

mais digna e tranqüila. 

FAMÍLIAENFERMEIRO

DOMICÍLIO

Tecendo uma rede de 
proteção a família

•Enfrentando as dificuldades

•Priorizando o seu cuidado

•Sentindo-se  responsável pelo 
cuidado

Unidades de 
Significado 

Interpretadas 

Categoria 
temática ou Tema

EXISTÊNCIA

F
A

C
T

IC
ID

A
D

E F
A

C
T
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ID

A
D

E

Figura 4 - Tema: Tecendo uma rede de proteção à família 

Na espacialidade existencial de ser-no-mundo-com-a-família com um membro 

em fase final de vida, o enfermeiro, coexistindo com essas pessoas numa situação de 

doença, dentro de uma realidade de vida permeada de pobreza e de restrições sócio-
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econômicas, busca por subsídios dentro da comunidade e fora dela para ajudá-las a 

vivenciar a situação de terminalidade 60. Veja-se o que é evidenciado na seguinte fala:  

“Mas enquanto estou aqui, corro atrás de colchão 

‘casca de ovo’, corro atrás de cama hospitalar, acho 

gaze onde não tem, procuro doação de equipo para 

não-sei-o-que, tudo! Porque é para ele se sentir bem! 

Esta é a premissa: seja por uma hora, um dia, uma 

noite, uma semana, um mês, um ano, se eu tenho uma 

função nesta vida, é a de ser enfermeira e é de cuidar, 

cuidar de gente que cuida de gente, que cuida de gente. 

Então, eu cuido de quem está doente, da mãe que 

cuida de quem está doente, da esposa de quem está 

doente, do filho de quem está doente.” (DI / US-9) 

A partir da convivência com o mundo-vida dessa família, o enfermeiro, 

juntamente com sua equipe, organiza o espaço domiciliar no qual o cuidado é 

desenvolvido. Muitas vezes utiliza sua criatividade e improvisa ambientes dentro 

da casa, buscando por recursos materiais existentes à sua mão para construir um 

ambiente no qual a família possa estar “protegida” para vivenciar a situação de 

terminalidade 60: 

 “No fim, esse paciente acabou dando óbito dentro de 

casa. Tínhamos arrumado todas as medicações mais 

potentes para amenizar as dores dele. Improvisamos 

alimentação de sonda nasogástrica, na parede; 

pusemos prego na parede, sabe? A gente fez um 

terremoto lá! Vai para a unidade ver se tem sonda, ver 

se consegue manter uma alimentação melhor.” (DIII / US – 

17) 

Outro fator importante verbalizado nas falas, que apontam para a formação de 

uma rede de proteção, é que o enfermeiro não se restringe à realidade da USF; ao 
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deparar-se com sintomas provocados pela doença avançada do cliente fora de 

possibilidade terapêutica de cura, busca por recursos materiais fora da realidade do 

PSF, como mostra o discurso VIII: 

“Eu gosto, eu gosto. Trabalhava na UTI, tinha muitos 

pacientes terminais também, e precisando de Dolantina, 

coisa que você não consegue fácil fora do hospital; a 

gente roubava literalmente, cansei de roubar: ‘Sumiram 

as ampolas de Dolantina’. ‘Senta aí, vamos conversar, 

só quem usa isso é você e as outras enfermeiras’. 

‘Vamos conversar, estou com um paciente assim, 

assim, assim e roubei mesmo, e aí?’. ‘Não, tudo bem, 

mas eu tenho que justificar, como é que a gente faz?’. 

‘Ah, isso é o de menos, ó: H: Dolantina’. ‘Deixa comigo’. 

Alguns médicos ajudam.” (DVIII / US-39) 

Na realidade da atenção primária na qual, muitas vezes, os recursos 

tecnológicos já disponíveis em nível hospitalar (como medicamentos potentes para 

analgesia de dor oncológica) não estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família 

(USFs), quando o enfermeiro constata a dor do cliente no domicílio, com doença grave 

em estágio avançado, e vivencia com ele e sua família o sofrimento inerente à situação, 

acaba buscando pela medicação dentro do hospital, ultrapassando as regras impostas 

pelo próprio sistema de Atenção à Saúde.   

Nessa procura por recursos fora do nível de Atenção Básica, o enfermeiro 

percebe-se dentro de uma rede assistencial na qual pode contar com os outros, 

sentindo-se amparado por profissionais da área da saúde que atuam em nível 

hospitalar, ou em outras USFs. Ao se sentir apoiado, busca nessa rede por recursos 

que possam ajudá-lo a prestar o cuidado durante sua visita domiciliária, dando um 

suporte para a família vivenciar a terminalidade. 

“Foi muito legal o envolvimento que a gente 

conseguiu... Até dos profissionais médicos, de outros 
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profissionais também. Os agentes comunitários vinham 

também, e eles procuravam a gente, tínhamos um 

contato diário... A sonda entupiu, vamos ver, vamos 

procurar outras unidades que tenham hospitais que 

disponham de nutricionistas, e a gente conseguia 

buscar alternativas para melhorar o quadro nutricional. 

Encontramos apoio. A gente se envolveu muito com 

outros profissionais, até fora da unidade, desde médico 

até auxiliar de enfermagem, e outros profissionais da 

saúde, da área hospitalar. Ligávamos para um, para 

outro. Foi uma experiência muito boa.” (DIII / US-7) 

 De acordo com Heidegger, o homem existe de fato; isso quer dizer sobre o 

modo da facticidade que revela o fato de o homem ser assim como é, de 

encontrar-se “sendo”. O homem estabelece relações com o mundo: sendo aberto 

a ele, conhece-o e o revela. O estar-aqui humano nos conduz a colocar 

propriamente o lugar no qual o homem é no mundo, ou seja, o espaço. O homem 

é um ser-no-mundo, e enquanto tal, dele participa, organizando, relacionando e 

dando sentido aos entes que estão a seu redor. O enfermeiro do PSF, como um 

ser-no-mundo, reúne os objetos do mundo (entes) e os aproxima do seu ser. 

Conforme o fundamento da espacialidade e a partir da aproximação desses entes 

dentro desse espaço existencial, organiza uma rede de proteção para a família 

com um membro em fase final de vida, mediante seu modo de situar-se no mundo 
63.  

 Nessa mesma perspectiva, para que essas famílias sejam “protegidas”, 

diante da condição de mortalidade de um ente querido no domicílio, o enfermeiro 

sente que o cuidado domiciliário deve ser priorizado, já que compreende ser uma 

experiência existencial difícil para tais pessoas. O enfermeiro que atua no PSF, 

conforme descrito na revisão bibliográfica, tem várias atribuições distribuídas 

durante seu período de trabalho. Entre consultas de enfermagem na Unidade de 

Saúde, grupos comunitários e visitas domiciliárias, citadas nos discursos I e VIII, 
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foi possível compreender que o enfermeiro se organiza, no seu contexto de 

trabalho, para estar-com-a-família no processo de morte e morrer nos momentos 

mais críticos vivenciados por seus membros: 

“E você olha ao redor, tem acolhimento, dinâmica, sala 

disso, resultado daquilo, tem um tanto de coisas que 

precisam ser feitas no dia a dia. Às vezes você tem que 

olhar e dizer: ‘Olha, vou agendar de novo o senhor para 

amanhã, fazer novamente uns acertos, porque 

exatamente agora eu tenho que dar um furo no meu 

protocolo e ir lá pegar na mão de alguém!’. Vou, e vou 

feliz, porque, se o paciente tem uma hora, um dia, uma 

semana, um mês ou um ano, não sou eu, nem o 

diagnóstico, o laudo do doutor, ou mesmo a avaliação 

em conjunto que às vezes trazem o óbvio, trazem o 

fato, não são essas questões que vão me limitar. 

Enquanto ele estiver aqui, eu vou dar o meu melhor, 

procurar fazer, procurar dar suporte para a família, vou 

escutá-los lá, vou escutá-los aqui. Vou sair abraçada 

com eles na rua, com esse pai, essa mãe, esse irmão, 

esse marido que está chorando e dizendo ‘Por que 

comigo?’. ” (DI / US-5) 

“O grande apoio fomos nós. Eu ia nessa casa uma, 

duas vezes por semana, mesmo com consulta 

agendada na minha agenda. Eu ia fazer visita na 

família. E quando eu passava na rua, a mãe sempre 

pedia para eu entrar. Era assim, duas vezes estava 

agendada a visita, e nas outras vezes, acabava sendo 

meio que informal: ‘Olha, Fulano de Tal está com isso, 

isso, isso. Dá para você dar uma olhada na boca 

dele?’.”  (DXI / US-4) 
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A priorização dessa visita domiciliária para a família que vivencia o morrer de um 

dos seus no domicílio e a necessidade de estar-com essa família nos momentos difíceis 

por parte do enfermeiro, é entendida a partir da compreensão que ele tem do mundo-

vida da família e, principalmente, pelo estabelecimento de vínculo com os familiares ao 

visitá-los no domicílio. 

 Um outro fator de proteção para a família está relacionado ao óbito no domicílio 

do cliente fora de possibilidade terapêutica. O enfermeiro, preocupado com o sofrimento 

dos familiares nessa situação peculiar, acaba criando uma rede de comunicação com 

sua Equipe de Saúde da Família para fornecer o atestado de óbito à família do falecido, 

mesmo que seja fora do horário de trabalho, nos finais de semana, demonstrado no 

discurso VIII: 

“Já, de ligar no domingo. Maior complicação. Liguei: ‘R, 

seu Fulano de Tal deu alta celestial. Como é que a 

gente faz?’. ‘Você quer que eu faça o que, M, 

domingo?’. ‘R, o que é que a gente faz numa situação 

dessa: atestado, meu amigo, atestado’. ‘Você está indo 

pra lá?’. ‘Estou’. ‘Vamos? Também vou’. Faz-se o 

atestado, resolve-se o problema.” (DVII / US-40) 

Outro ponto importante evidenciado nas falas está relacionado ao trabalho em 

equipe no qual o enfermeiro está inserido. Nessa situação de morte do cliente fora de 

possibilidade terapêutica de cura no lar, o profissional precisa estar articulado com os 

outros membros da sua equipe (agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem e 

médico) para tecer a rede de proteção à família, uma vez que cada profissional tem 

atribuições fundamentais complementares durante o processo assistencial. Assim, o 

estar-com a equipe de saúde da família é mostrado no discurso I como um fator 

fundamental para o enfermeiro no cuidado a essa família: 

“Esse tipo de pessoa não tem uma visita por semana, 

muitas vezes não tem hora, às vezes a gente olha para 

o lado e vê a necessidade. É para isso que a gente está 
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aqui, que se faz diferente. E eu lembro que a agente 

comunitária ligou, nós já estávamos lá em Pinheiros: 

‘Seu Fulano faleceu’. Nós olhamos uma para a outra: 

‘Vamos voltar para trás para dar o atestado de óbito’. 

Pegamos o maior do trânsito de São Paulo.  Ligamos 

para a agente comunitária: ‘Pode falar para a família 

que o atestado de óbito vai ser dado, podem ficar 

sossegados’. Porque é uma angústia muito grande essa 

coisa do atestado, ter que ir para o hospital, fazer a 

necropsia, é muito desgastante.” (DI / US-17) 

Na minha experiência como enfermeira, também já vivenciei situações parecidas 

com essas. Como não é uma rotina do PSF fornecer o atestado de óbito para as 

pessoas que morrem em casa, muitas Equipes de Saúde da Família, por falta de 

conhecimento das histórias das famílias, por deficiência no próprio trabalho da equipe, 

por falta de protocolos sobre o tema da morte e do morrer no PSF e por medo de 

complicações posteriores, não o fazem. Quando a família não consegue o atestado via 

Unidade de Saúde, inicia uma longa jornada até começar o velório do seu parente. 

Entre transporte do corpo para o hospital, necropsia, boletim de ocorrência, preparo do 

corpo e serviço funerário, às vezes decorrem mais de 12 horas para a liberação do 

atestado. Isso é verbalizado com sofrimento por esssas famílias, que muitas vezes 

desconhecem todo o processo e ficam à mercê dos trâmites dos prestadores desse tipo 

de serviço. Ao contrário, quando o atestado de óbito é fornecido pela USF, a família é 

poupada de todo esse desgaste e tem mais tempo para ficar com seu ente, vivenciar 

seu luto e sua perda. Para o enfermeiro que está vinculado a essas famílias, 

vivenciando sua possibilidade de ser-com-o-outro, conhecendo todo o processo de 

“peregrinação” para se conseguir o atestado de óbito de seu parente morto no domicílio, 

viabilizar o atestado de óbito é percebido como um fator de proteção e cuidado a essas 

pessoas.  

Na filosofia de Heidegger, ser homem é buscar uma explicação, arquitetar a vida 

individual que é nossa. É através dela que o homem aparece, não como algo que “está 
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aí” no mundo (como uma “coisa”), mas como alguém que pode ser, encontrar-se com os 

outros homens, tocar a essência do mundo. Ou seja, o enfermeiro nesse mundo factual 

da família com um membro em fase final de vida, juntamente com sua equipe, insere-se 

nesse contexto existencial, estrutura os significados nele contidos e executa um projeto 

de acordo com suas possibilidades autênticas, ou seja, constrói uma teia de proteção 

para a família no processo de terminalidade. Para que esse profissional possa construir 

seu projeto, é necessário que tenha uma compreensão do seu ser-no-mundo 60, 63, 70. 

No movimento de tecer a rede de proteção para a família no processo de morte 

no lar, o enfermeiro, apesar do conhecimento tecnológico disponível na área de 

cuidados paliativos, mas longe dessa realidade, ao se deparar com a realidade de 

trabalho do PSF e vivenciar essa espacialidade existencial, ao visitar domicílios 

permeados por miséria e pobreza, percebe a riqueza da sua tecnologia humana como 

suporte e recurso a ser utilizado durante seu cuidado, como pode ser observado no 

discurso I:  

“Há locais, como os hospices, onde a pessoa vai num 

processo de dor para descansar, a família vai participar 

dessa internação e a pessoa vai descansar um pouco, 

utilizar artigos que são melhor controlados dentro do 

hospital, e a criança e o cachorro podem estar junto; o 

marido pode vir do serviço e dormir com a paciente no 

hospital, no seu quarto. Essas são realidades 

completamente fora da nossa. Mas o que é que 

podemos fazer? Se lá fazem assim, e muito bem, o que 

é que a gente faz em nosso metro quadrado? Como 

fazer o melhor e sair com a sensação de dever 

cumprido? Dando apoio, segurando a mão, escutando o 

choro, e se não der para a gente se segurar, choramos 

junto.” (DI / US-3) 
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Cabe ressaltar que esse enfermeiro, em seu discurso, descreveu sua experiência 

de realizar um estágio em um hospice em Paris durante a graduação em enfermagem. 

Dessa forma, traz em sua fala, de maneira muito singular, seu conhecimento em 

cuidados paliativos. Ao lembrar-se da sua vivência anterior em um centro de alta 

tecnologia, tanto médica, como humana, consegue sobrepô-la à atual, articulando seu 

conhecimento e sua história, prestando um cuidado de qualidade centrado no 

humanismo, numa realidade de miséria e pobreza. No pensamento heideggeriano, a 

presença, ou seja, o ser aí possui sua história e pode possuí-la porque o ser desse ente 

se constitui de historicidade “sendo" o acontecer da história, o acontecer do ser-no-

mundo. Em sendo assim, a historicidade desse enfermeiro marcada pela vivência de 

cuidados paliativos em uma realidade de primeiro mundo, com diferenças sociais, 

culturais e econômicas marcantes em relação à realidade do PSF no Brasil, somada ao 

domínio do referencial teórico em cuidados paliativos, influenciam sua visão de mundo, o 

que singulariza seu cuidado à família com um membro em fase final de vida no domicílio 

ajudando-o a tecer sua rede de proteção a essas pessoas. Quando se faz um paralelo 

entre esse discurso com os demais, é possível compreender tal peculiaridade 60, 63. 
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7.3 - Percebendo o cuidado como singular 

O tema “Percebendo o cuidado como singular” é formado por quatro 

Unidades de Significado Interpretadas que são apresentadas na Figura 5 e também no 

Quadro de Análise Nomotética III (Anexo 4.3). Foi possível compreender, nessa 

categoria temática, através das falas dos enfermeiros do PSF, que a visita domiciliária 

para a família com um membro em fase final de vida é vivenciada como um cuidado 

único, com muitas peculiaridades, no qual a humanidade e o vínculo são os pontos 

centrais que permeiam sua singularidade. 
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Figura 5 - Tema: Percebendo o cuidado como singular 

Conforme Heidegger, a compreensão é uma forma de conhecimento anterior ao 

raciocínio, pois é vivida em lugar de pensada. Ela constitui o horizonte do nosso existir, 

de acordo com o qual percebemos, sentimos, pensamos e agimos. Para o filósofo, não 
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há interpretação sem compreensão. A interpretação fundamenta-se sempre numa visão 

prévia do que já foi compreendido. Seguindo esse pensamento, o enfermeiro, ao 

vivenciar a visita domiciliária para a família experienciando o processo de morte de um 

dos seus, compreende a singularidade que caracteriza seu cuidado e posteriormente o 

interpreta descrevendo as características que o torna único. Um dos fatores que 

emerge das falas, como a peculiar atividade realizada pelo enfermeiro do PSF, é o local 

em que o cuidado é realizado, e a proximidade física e emocional do enfermeiro com a 

família 63. No discurso III, o profissional compara a assistência desenvolvida na visita 

domiciliária com aquela prestada no hospital: 

“É diferente do hospital, de onde você vai embora e 

sabe que o outro colega vai dar continuidade ao 

atendimento; tem toda uma estrutura que vai dar um 

suporte a essa família. E dentro da saúde pública, de 

quem trabalha no PSF, a situação é muito diferente, 

você é uma referência para aquela família: ela deixa de 

seguir orientações do hospital e dá muita credibilidade 

aos nossos profissionais do Posto de Saúde.” ( DIII / US-3) 

Nesse mesmo discurso, o enfermeiro, ao refletir sobre os dois tipos de 

assistência, expõe claramente quais as diferenças que singularizam a VD para a família 

no processo de morte de um dos seus membros no domicílio em relação à assistência 

hospitalar: 

“O ‘diferente’ acho que é a gente acreditar – emociona-

se e chora – Não sei por quê... Estou a fim de prestar 

uma assistência além da profissional, não sei por quê! – 

continua chorando. Além de você ser profissional, você 

é um ser humano, uma pessoa. Porque tudo o que a 

gente desenvolveu com essa família foi muito além do 

ser enfermeiro. Até depois, quando o paciente faleceu, 

fazermos tamponamento, fazermos atestado de óbito... 
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A gente acompanhou todo o processo. Além de ser 

profissional... não é só ser profissional, é muito mais – 

diz ainda chorando. Por isso, acho que a gente 

conseguiu... criamos vínculos, conseguimos dar uma 

qualidade final de vida melhor. Foi tudo tão tranqüilo 

quando o paciente chegou a vir a óbito, nossa! Todo 

mundo junto! Olhando um para o outro... Terminou o 

nosso trabalho.” ( DIII / US-10)  

O domicílio, espaço rico de significações sociais e culturais, proporciona ao 

enfermeiro uma aproximação com a humanidade na qual a família está inserida, 

viabilizando um cuidado que vai além do técnico-biológico. Seguindo tal compreensão, 

no discurso I, o enfermeiro, ao delimitar as peculiaridades desse cuidado, reflete sobre 

sua formação tecnicista, sobre sua aproximação com a realidade de trabalho do PSF e 

sobre a necessidade de mudança na postura para estar-com-a-família no processo de 

morte de um dos seus membros no domicílio. 

“Sei que nossas professoras de administração nos 

pregariam na cruz se nos ouvissem falar isso. Porque 

enfermeira é uma nursing, e nursing não pode chorar, 

envolver-se. A profissional tem que construir limites na 

relação com seu cliente. Mas no PSF, esses limites 

ultrapassam a nossa capacidade de imaginação! Por 

isso, somos muito felizes, e às vezes sofremos. E 

temos que amadurecer para lidar com esses limites. A 

realidade está aqui batendo no nosso glúteo, não se 

está ileso, como nas paredes do hospital. As regras do 

hospital nos forram de papéis e burocracias. Já 

trabalhei em hospital, e lá nos deixam um tanto quanto 

“protegidas”. Até o paciente chegar em você no 

hospital, já passou por não sei quantos seguranças, por 

recepcionistas, por não-sei-o-quê. Aqui não, eles batem 
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à sua porta e te chamam pelo nome: “Fulano está lá, 

chorando de dor, está chamando por você.”  (DI / US-4) 

Ao analisar as falas acima, é possível inferir que o enfermeiro, ao visitar famílias 

com um membro em fase final de vida no domicílio, vivencia sua possibilidade de ser-

para, ou seja, de cuidar-com, de preocupar-se por, ultrapassando os limites técnicos 

que a profissão de enfermagem, muitas vezes, nos impõe no cotidiano de trabalho. As 

possibilidades de utilizar os recursos humanos da profissão são exacerbadas dentro do 

PSF pelo contato muito próximo à realidade de vida das pessoas que recebem o 

cuidado do enfermeiro, favorecendo o estar-com-os-outros-no-mundo e o estar-para-os-

outros-no-mundo, cuidando, preocupando-se e zelando pelas famílias que experienciam 

a terminalidade no domicílio. O homem, segundo Heidegger, através de maneiras de 

solicitude, não apenas faz-se conhecer como um ser-no-mundo, mas também busca 

conhecer os entes encontrados no mundo 70, 72. 

Nessa vivência singular de cuidar da família no processo de terminalidade de um 

ente querido durante a visita domiciliária, o enfermeiro percebe a importância do seu 

cuidado e da sua presença junto a esses familiares em seus momentos de tristeza e 

dor: 

“E muitas vezes, tem vários momentos em que a gente 

se faz fundamental, o enfermeiro é fundamental para 

estar ali, sentando, chorando junto, rindo junto, para 

pegar na mão, para esclarecer, muitas vezes, de fato, a 

extensão daquele câncer, o momento em que aquele 

HIV se encontra e já nos deixa limitados, sem condição 

de intervenção. A gente pode não ter condição de cura, 

mas temos condição de alívio, de melhora.” (DI / US-1) 

O homem, para Heidegger, é um ser-de-cuidado. Não se trata, dentro da 

fenomenologia heideggeriana, de pensar e falar sobre o cuidado como um objeto 

independente de nós, mas de pensar e falar a partir do cuidado como ele se realiza e se 

desvela em nós mesmos. Nesse discurso, compreendo que o enfermeiro não apenas 
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presta o cuidado para a família com um membro em fase final de vida no lar, mas esse 

profissional é o cuidado. Em uma dimensão ontológica, o cuidado é um modo singular 

de ser 60, 70, 72.  

A compreensão, para o enfermeiro do discurso V, sobre a importância da visita 

domiciliária para a família no processo terminalidade de um dos seus membros no 

domicílio é evidenciada após a vivência concreta de ser-com-a-família nesse processo 

de morrer de um dos seus no domicílio: a partir do momento em que os familiares 

agradecem a esse enfermeiro, ele compreende a importância do estar-com durante o 

cuidado de enfermagem, ou seja, após sua vivência e sua presença no mundo-vida da 

família. Veja-se: 

“E depois acho que acaba sendo de boa ajuda, porque 

a situação... Eu me lembro da situação que eu vivi, eu 

me lembro de depois a família agradecer muito, e eu 

achava que eu não tinha feito nada, entendeu? Eu 

achava que eu não tinha feito nada! E eles agradeciam 

muito, ai, assim: ‘Muito obrigado pela ajuda que você 

deu’. E eu não entendia como eu pude ajudar tanto. Fui 

percebendo que talvez a presença nossa como 

profissional, acompanhando o paciente, conhecendo a 

família, nossa presença é importante...” (DV / US-6) 

No processo de descobrir-se como ser-enfermeiro-cuidando-de-famílias durante 

o processo de perda de um dos seus membros no domicílio, o enfermeiro faz 

comparações entre essa atividade e outras desenvolvidas no PSF: 

“A gente fala em satisfação porque às vezes no dia a 

dia de trabalho a gente entra naquelas rotinas de só 

fazer aquilo que é preciso, apagar incêndio da 

população, atender o pedido de um, atender o pedido 

de outro, trabalhar em cima da agenda. Muitas vezes, 

você trabalhar só com o cuidado dá uma satisfação 
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maior, do que trabalhar com a prática, com os 

protocolos, com as rotinas. Às vezes você rende muito 

mais profissionalmente quando você está ali do lado de 

uma família, de um paciente acamado. Você sabe que 

se ensinar a fazer aquela massagem de conforto, ele 

vai morrer, mas vai morrer sem dor. Você sabe que os 

seus cuidados, seu ensinamento para a família cuidar 

de uma pessoa que vai morrer tem um resultado maior.”  

(DXIII / US-7) 

Nessa fala compreendo que o enfermeiro reflete sobre os dois modos de ser-

enfermeiro: no modo cuidar-de, que é freqüentemente desenvolvido pela enfermagem, 

centrado no modelo biomédico no qual o profissional assume os encargos que são da 

família, quando ela própria está capacitada a fazê-lo, ou no modo cuidar-com, quando o 

profissional permite que a família assuma seus próprios caminhos e possibilidades de 

crescer, amadurecer, encontrar-se. O ser-com implica no autêntico ser-enfermeiro 71, 72.  

Conforme mostram os discursos III, VIII e XII,I o modo de ser-enfermeiro 

cuidando-com, durante a visita domiciliária, é vivenciado com satisfação:  

“E para mim foi muito gratificante participar desse 

processo, porque a gente consegue fazer um trabalho 

em que todos são solidários à dor do paciente, existe 

um envolvimento grande. Quando conseguimos esse 

envolvimento, vemos o paciente sofrendo tudo mas de 

forma mais tranqüila, mais serena. Porque ele está 

dentro de seu ambiente familiar. Todos estão 

envolvidos, a gente cria um ambiente onde às vezes 

não podemos ser solução para o problema, mas 

podemos ser alívio. E então, passamos isso para os 

familiares, para eles trabalharem isso com o paciente. É 
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muito gratificante para mim, foi muito importante esse 

trabalho.” (DIII / US- 5) 

“Isso é positivo, é o retorno. Esse carinho que está 

retornando te dá forças para enfrentar outras situações, 

aquelas situações em que a gente fica meio chateado: 

cerca de um a dois pacientes que ficam insatisfeitos, 

diante de 100 atendimentos que têm agradecimentos; 

um te deixa ‘para baixo’, se você não tomar cuidado, 

você fica ‘para baixo’.” (DVIII/ US- 33) 

“Muitas vezes, eu sei que eu vou hoje fazer a visita, vou 

dar os cuidados, fazer um plano de cuidados para toda 

a família cuidar dele, mas eu saio da casa sabendo que 

posso voltar e ele não está mais, mas eu saio com a 

sensação de missão cumprida.” ( DXIII / US-4) 

Nos discursos desses sujeitos, compreendo que a atitude de solicitude traz para 

o enfermeiro um retorno positivo das pessoas que recebem o cuidado de enfermagem. 

Para Heidegger, o cuidado é um fenômeno existencial, é uma característica essencial 

de se estar-com-o-outro num envolvimento afetivo. A afetividade que une o ser-

enfermeiro e a família viabiliza a expressão de sentimentos com significados positivos 

experienciados durante a visita domiciliária 71, 72.  

Na vivência de ser-enfermeiro-no-mundo-com-a-família com um ente querido no 

processo de finitude no lar, o profissional encontra-se numa posição afetiva que 

condiciona o cuidado, o zelo e também o conhecimento. Essa  possibilidade que o ser-

enfermeiro tem de transcender-se permite a ele chegar à consciência de si mesmo, 

tornando-o capaz de conhecer-se, de amar, de adaptar-se à sua existência como um 

ser-cuidador 72, 73. 
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7.4 - Sentindo dificuldade para estar-com-a-família no processo de morrer 

A categoria temática “Sentindo dificuldade para estar-com-a-família no 

processo de morrer” foi construída a partir de duas Unidades de Significado 

Interpretadas, apresentadas na Figura 6. A construção desse tema é mais bem 

representada no Quadro de Análise Nomotética IV, no Anexo 4.4. A compreensão dos 

discursos mostrou que o enfermeiro do PSF vivencia com dificuldade a visita 

domiciliária para famílias no processo de morrer quando os familiares não cuidam do 

seu parente em fase final de vida. Outra dificuldade para estar-com-a-família, 

evidenciada nas falas, está relacionada à solicitação exagerada da família para a 

realização de cuidados domiciliares a seu parente com doença grave, solicitação esta 

que vai além das atribuições da equipe de saúde da família.  
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Figura 6 -Tema: Sentindo dificuldade para estar-com-a-família no processo de morrer 
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Segundo Heidegger, os significados das coisas são à medida que estabelecem a 

ligação dos homens entre si e com o mundo. Na fenomenologia heideggeriana, o ser de 

tudo aquilo que há se encontra no estar sendo dos homens no mundo. As coisas são 

como são em razão da existência humana, de seu modo de ser 73. 

Do mesmo modo que jamais se dá um mero sujeito sem mundo, não é dado 

também um eu isolado dos outros, o que implica dizer que a existência do ser-aí é 

sempre coexistência, e que o ser-aí não é substância fechada em si mesmo. Em tal 

pensamento, os outros não são aqueles com quem o indivíduo convive, nem aqueles 

que o completam; os outros constituem-no 73. Assim, o enfermeiro do PSF como um ser 

lançado no mundo da família, experienciando o morrer de um dos seus no lar e co-

existindo com estes, depara-se em algumas visitas domiciliárias com situações 

inusitadas de maus tratos, descuidos e negligência de familiares para com o cliente fora 

de possibilidade terapêutica de cura: 

“E também o fato de que às vezes, numa visita, a 

própria família não quer cooperar e se isolou, Isso é um 

sofrimento muito grande, para mim, enquanto 

enfermeiro. Porque é uma negligência.” ( DII / US-6)    

 “Uma outra situação, a família não dá apoio, não se 

importa, a única preocupação é manterem a pensão. A 

preocupação é quitarem o apartamento do CDHU, 

‘Como é que faz para quitar se tiver morte?’. Procuram 

esse tipo de informação, não se preocupam com o 

paciente.” ( DVIII / US-23) 

A negligência familiar, a falta de cuidado dos familiares para com o parente 

doente, fora de possibilidade terapêutica de cura, é vivenciada de forma negativa pelo 

enfermeiro à medida que emergem sentimentos de tristeza, surpresa, impotência e 

raiva quando se depara com tal situação: 
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“Acho que a gente tem muito isso no PSF, da empatia, 

de empatia com o outro. E eu sou assim, eu vejo o 

outro sofrer, não é que eu queira sofrer junto, mas você 

sente tristeza. Eu definiria como tristeza, mas uma coisa 

passageira. Uma coisa passageira que não fica ali o 

tempo inteiro, é claro; e  tem paciente que marca mais a 

gente. Principalmente paciente que não recebe 

cuidados da família...” (DXII / US-12) 

“A raiva... porque o sentimento de impotência, de 

desejo de até mesmo agredir a família... Até chego a 

agredir verbalmente, até chego a agredir... Quando a 

gente fala: ‘O paciente é teu, é teu pai, é teu parente, se 

vira, dá um jeito, você é que tem que tomar conta’, é 

uma agressão, e é mais difícil por isso, porque vem a 

sensação de raiva, que ‘sobe' alguma coisa, dá vontade 

de agredir, mesmo, e, às vezes, você agride.” (DVIII / US-26) 

O significado negativo dessas visitas domiciliárias influencia diretamente o modo 

como o profissional cuida das famílias que negligenciam o cuidado para o seu membro 

em fase final de vida. No discurso VIII, o enfermeiro reflete sobre sua atuação frente ao 

desleixo da família diante da terminalidade do seu ente e, a partir dos seus sentimentos 

negativos, repensa seu cuidado direcionando-o a um atendimento técnico, e 

individualiza-o para o cliente doente, excluindo a família da possibilidade de ser 

cuidado.   

“E deixa de fazer as coisas com o paciente. Porque, se 

a família não se importa com ele, por que eu vou me 

importar tanto assim? Qual é a minha função? Você 

começa a ver tecnicamente a sua função que é a de 

fazer isso, isso e isso. Então, não me compete mais.” 
(DVIII / US-27) 
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Nesse mesmo discurso, o enfermeiro reconhece que a visita domiciliária para 

essa família fica prejudicada à medida que sua postura limita-se apenas às questões 

técnicas, nas quais a subjetividade e a humanidade são deixadas de lado: 

“O paciente acaba sendo penalizado, não penalizado 

pelo que precisa ser feito a ele, mas porque você não 

se doa mais do que poderia se doar, que é ir bater um 

papo, falar de futebol, ou sei lá, de alguma forma, levar 

uma pessoa diferente na casa dele, uma pessoa que 

escuta, que fala com ele. Acho que ele tem prejuízo 

com isso, em alguns casos, principalmente quando ele 

é o provedor. Aquele provedor que realmente salva, que 

não deixa faltar nada em casa; e a família, em 

contrapartida, não dá um retorno; esse retorno não é 

estipulado, tem que ser espontâneo, como se diz: “é 

dando que se recebe”; é bem espontâneo. Tanto é que 

quem está em volta, fica magoado, frustrado com a 

família.”  (DVIII / US-31) 

Apesar de esse sujeito perceber a importância da intersubjetividade entre família 

e enfermeiro durante a visita domiciliária, quando se depara com a negligência familiar, 

opta pela assistência meramente técnica de enfermagem. Como enfermeira do PSF, 

também já vivenciei situações parecidas de maus tratos e descuidos de familiares para 

com parentes doentes, e compreendo que tal atitude é uma opção do profissional, pois 

mostrar-se como um ser-aí com raiva e tristeza e lidar com essa situação diante da 

família exige um controle emocional apurado; além de demonstrar os seus sentimentos, 

argumentar sobre eles, terá que negociar junto aos familiares estratégias para mudar a 

situação de negligência. Envolver-se subjetivamente nessas situações exige que o 

enfermeiro adentre na história das famílias a qual, muitas vezes, é permeada por 

cicatrizes profundas entre seus membros, o que exige uma formação específica para 

trabalhar com elas e preparo para articular, dentro da equipe multidisciplinar, outros 

profissionais que possam trabalhar em conjunto nessa situação. 
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Na mesma perspectiva, outro fator que dificulta a relação enfermeiro/família 

vivenciada pelos sujeitos desta pesquisa está relacionado à solicitação dos familiares 

para um cuidado que vai além da capacidade da atenção primária de saúde, ou seja, da 

Equipe de Saúde da Família. Os enfermeiros dos discursos IV e VI sentem que não 

conseguem dar respostas de acordo com a necessidade da família: 

“Já para dona Maria, acho que foi um alívio. Acho 

assim: foi um alívio. Porém, ela achou que foi um pouco 

de culpa nossa, da equipe, que não deu assistência 

suficiente. Ela queria que nós visitássemos o paciente 

todos os dias, entendeu?” (DIV/ US-15) 

“É pesado porque os familiares, as ações que a gente 

faz, nunca serão o suficiente, até mesmo pelo estresse 

que eles estão passando. Porque eles também 

precisam de cuidados, e acabam deixando a saúde 

deles de lado para cuidar de quem está doente.” (DVI / US-

3) 

No paradigma da modernidade, alicerçado na visão do homem racional e 

individualizado e na técnica como sinônimo de progresso para o futuro humano, ainda 

predominante como modelo na nossa sociedade e intensamente difundido na formação 

dos profissionais de saúde, o enfermeiro do PSF, longe das tecnologias presente nos 

hospitais, acaba por sentir-se restrito na sua atuação profissional e insuficiente no seu 

trabalho junto às famílias que recebem seus cuidados no domicílio. Tal concepção 

paradigmática, centrada no individualismo e na intervenção/cura, enfoca um modo-de-

ser-no-mundo inautêntico do enfermeiro em sua vivência existencial junto às famílias, 

inviabilizando um cuidado além do conhecimento científico e um projeto de 

possibilidades de poder pensar o não pensado, de criar, e de cuidar das famílias não 

apenas através de conhecimento e de recursos técnicos, mas por si mesmo, em sua 

condição ontológica de ser cuidado 74.  
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Uma outra situação que emerge como significativa nas falas relacionadas às 

dificuldades de relação enfermeiro/família é evidenciada no discurso VI. A não 

aceitação do trabalho do enfermeiro pela filha do cliente doente, em estado avançado e 

grave, afasta o profissional da visita domiciliária: 

“Era bem idoso, ele tinha Alzheimer, estava caquético, 

estava desnutrido, acamado, não tinha muita consciência da 

realidade, mas a família, a família que digo é a filha, que era 

a grande cuidadora dele, era uma pessoa extremamente 

difícil. Para ela, o único conhecimento válido era o 

conhecimento médico. Então, ela não admitia o enfermeiro 

dentro de sua casa. E a única coisa que ela via de útil na 

enfermagem era só o fazer curativo. Se fosse para dar 

qualquer outra orientação, até mesmo auto-ajuda, ela não 

aceitava. Era uma situação muito difícil, e eu, 

particularmente, para não ficar entrando em atrito com essa 

filha, preferi ficar de lado. Aí, quem fazia os curativos era a 

minha auxiliar de enfermagem, que é uma pessoa em quem 

confio de olhos fechados, no serviço que ela faz, e essa 

auxiliar me falava ‘A ferida do seu Fulano está assim, assim’. 

E a gente ia trocando informações, conforme o relato dela, 

sobre as várias formas de curativo.” (DVI / US-5) 

O enfermeiro, para evitar um contato conflituoso com a filha do cliente em fase 

final de vida, delega suas atribuições ao auxiliar de enfermagem de sua equipe, 

inviabilizando sua possibilidade de estar-com enfermeiro/família. Como forma de 

proteger-se da situação, acaba mantendo uma postura tecnicista, cumprindo apenas a 

tarefa de “passar” instruções e orientações para o curativo da ferida do cliente fora de 

possibilidade terapêutica de cura, esquecendo-se do cuidado para com seus familiares 

que estão inseridos numa situação existencial de perda e morte. Imerso em regras, em 

normas do trabalho cotidiano, esse profissional não se concebe como um projeto 
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existencial, e assume um modo de ser impróprio que se retrata pelo cumprir tarefas e 

pelas tomadas de decisões impostos pelos outros 74.  

Pensa Heidegger que o existir humano consiste em um projetar-se, que varia de 

acordo com o modo com que o homem se compreende como ser-no-mundo, podendo 

ser inautêntico, no qual o homem se entende a partir do que ele não é; e autêntico, no 

qual o homem assume seu ser e luta para impor-se tal como é. Nos dois modos de ser, 

está continuamente implícita a capacidade de escolha entre suas possibilidades de ser 

ou não ser aquilo que lhe está destinado a ser. Nessa filosofia, o existir inautêntico, 

modo por que todo homem inicial e constantemente é ele mesmo, desenvolve-se na 

existência cotidiana onde o homem encontra-se indeterminado, dominado pelos outros, 

por todo-mundo, o que lhe fornece as normas para seu agir e relacionar-se com o 

mundo 60, 63.  
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7.5 - Sentindo desgaste físico e mental ao cuidar da família no processo de morrer 

 Na categoria temática “Sentindo desgaste físico e mental ao cuidar da família 

no processo de morrer”, foi possível agrupar dez Unidades de Significado 

Interpretadas apresentadas na Figura 7 e no Quadro de Análise Nomotética V, em 

Anexo 4.5. Essa categoria temática abrange Unidades de Significado presentes em 12 

discursos, sendo a de maior representabilidade deste estudo. O tema em questão 

discorre sobre os sentimentos negativos experienciados pelo enfermeiro ao realizar a 

visita domiciliária para a família no processo de morrer de um dos seus entes no lar e 

sobre os fatores vivenciados como agravantes para a saúde física e mental do 

profissional.  
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Heidegger, ao analisar o ser-no-mundo cotidiano, afirma que a existência 

humana é permeada por estados de autenticidade e inautenticidade que se alteram de 

modo que não é possível ao homem viver, de maneira exclusivamente autêntica, sua 

relação com o outro. Dessa forma, é possível inferir que em algumas visitas 

domiciliárias nas situações de terminalidade no lar, o foco existencial do enfermeiro 

será a família; já em outras circunstâncias, o foco se voltará para diferentes aspectos da 

existência humana 75. 

Dentro desse pensamento, em determinadas visitas domiciliárias nessa situação 

peculiar, vivenciando sua experiência existencial de forma inautêntica, o enfermeiro 

acaba centralizando seu cuidado dentro de uma visão técnico-biológica. Ao focalizar 

sua assistência à família com um membro em fase final de vida, em um aspecto 

tecnicista, percebe-se diante das dificuldades relacionadas ao controle de sintomas 

físicos advindos da doença grave, de difícil cuidado no domicílio. Buscando um suporte 

dentro da rede assistencial, em níveis de atenção secundária e terciária, esse 

profissional percebe as deficiências do Sistema de Saúde quando referencia o cliente 

com doença grave para o hospital, e sofre por se sentir, juntamente com a sua equipe, 

solitário no cuidar dessa família dentro da atenção primária. Tal sentimento pode ser 

ilustrado nas seguintes falas: 

“Os hospitais não davam muito respaldo, e acabamos 

cuidando dele até o último instante.” (DIII /  US-6) 

“Um dos problemas mais recentes é a dificuldade em 

poder fazer um encaminhamento, pois você sabe que, 

em casa, por mais que você trate dele, sabe que era 

para ele estar internado, e você tem essa dificuldade de 

fazer o máximo, mas não consegue.” (DIX /  US-2)   

Ao se sentir inserido numa rede assistencial que não dá suporte à família, 

experiencia sentimentos de frustração por entender que não consegue, na atenção 

primária, prestar cuidados com qualidade técnica, disponível no âmbito hospitalar: 
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 “Nesses casos específicos, acho que a gente deveria 

ter um suporte melhor para poder encaminhar o 

paciente, porque ficamos frustrados. A gente fica 

pensando: ‘E se fosse a gente, como é que, se a gente 

não tivesse condições, como é que a gente poderia ser 

ajudado, não é?’.” (DIX /  US-8) 

O enfermeiro sente-se impotente diante da condição humana de terminalidade 

quando assume o cuidado para a família dentro da abordagem técnico-biológica e 

científica, pois se depara com os sinais e sintomas (anorexia, caquexia, estomatite, 

constipação, úlcera de decúbito, dor) apresentados pelo cliente, próprios de seu 

processo terminal, e vivencia, no seu cuidar, a ausência de recursos médico-

hospitalares e da aparelhagem tecnológica existente nas instituições hospitalares, as 

quais mascaram o sofrimento humano, ocultando a morte iminente,  

 “E a gente não ter um aparato técnico e social, um 

governo que consiga enxergar essa situação.”  (DII / US-8) 

“Acho que a parte técnica fica limitada por algumas 

coisas, você não tem tantos recursos para você cuidar 

desse paciente.” (DIX /  US-1) 

No contexto da saúde, é o paradigma da modernidade que vem fundamentando, 

predominantemente, o fazer, alicerçando-se em uma visão peculiar de homem e 

mundo. Essa concepção do fazer determina uma atitude do homem que o aproxima de 

certos valores e o afasta de outros, privilegiando a compreensão do mundo centrada na 

dimensão técnico-científica e limitando a sua visão do existir humano em sua plenitude. 

Concebendo a assistência à saúde como o uso de tecnologias para promover o bem 

estar físico e mental do homem, o enfermeiro, ao se deparar com a ausência de 

recursos técnico e assistencial, acaba sofrendo, vivenciando as situações do contexto 

em estudo com sentimentos ruins impostos por sua condição de trabalho, fatores de 

desgaste para esse profissional 74. 
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Ao realizar a visita domiciliária em situações de terminalidade no domicílio, 

convivendo com limitações técnicas e assistenciais, o enfermeiro, pautado no modelo 

biomédico, sente que seu cuidado é insuficiente, ou seja, percebe que não consegue 

responder à expectativa da família:  

“Então, você sofre com a morte dele. Você sofre porque 

o que você faz não é o suficiente, mesmo você 

sabendo, consciente ou inconscientemente, que tudo 

tem um limite, a gente não está aqui para solucionar o 

problema de todo mundo, é complicado saber onde 

termina esse limite. A gente, no dia a dia, vai 

aprendendo a colocar limite em algumas coisas, mas 

nem sempre é suficiente.”  (DXII/ US-8) 

Os enfermeiros, nesse paradigma, são aqueles que têm a missão de zelar 

pelo cuidado da saúde do homem, de modo a poupar, o máximo possível, a 

vivência tão temida da doença através do uso de tecnologias capazes de controlar 

e racionalizar cientificamente a vida do outro. Diante de situações que revelam a 

possibilidade humana da morte, esses profissionais se vêem perante a experiência 

de que sua função é curar e restabelecer a saúde de todos aqueles que os 

procuram, perdendo de vista que a morte é inerente à condição humana, uma 

experiência existencial própria de sua condição de ser-no-mundo 70.  

Quando o enfermeiro cuida de famílias vivenciando a terminalidade de um 

ente querido no domicílio, no PSF, vive uma frustração intensa por não se sentir 

capaz de salvar a vida do cliente fora de possibilidade terapêutica de cura que lhe 

foi confiado por seus familiares: 

 “Você não sabe o que falar para a pessoa, a pessoa 

quer escutar, quer que você não vá embora, e você não 

tem essa palavra, você não vai falar: ‘Não, ele vai 

melhorar’ porque você está vendo que não vai 

melhorar, é terminal, não é? E a pessoa só quer escutar 
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isso, que o paciente vai melhorar, ela não quer escutar 

outra coisa. E você acaba... dando uma palavra: ‘Não, 

vamos, você acredita em Deus? Reze um pouquinho 

porque, quem sabe? Para Deus, nada é impossível’. 

Mas eles não querem escutar só isso, eles querem que 

a gente dê a solução para aquela pessoa ficar boa, mas 

a gente não tem remédio para casos assim. É terminal.” 
(DX / US-5) 

 Diante da insuficiência do seu cuidado, o enfermeiro se sente desgastado ao 

lidar com a família, que muitas vezes quer a cura do seu parente em fase final, 

solicitando uma atenção tecnicista além da capacidade da equipe de saúde da família e 

da atenção primária: 

“Angustiante. Porque você sabe que vai cuidar de um 

paciente. A angústia não é ir cuidar dele, a angústia é 

saber que você vai lidar com a família dele. O paciente 

está ali, você cuida, você presta toda a assistência para 

ele, mas a cobrança da família é... Para você, se ele vai 

melhorar ou não, o que é difícil é que a dona Ana era 

uma pessoa pouco compreensiva. Às vezes ela queria 

que a gente estivesse dentro da casa dela 24 horas por 

dia, coisa que a gente não pode fazer. Ela cobrava 

demais. Eu já me peguei pensando assim: ‘Ai, eu vou 

ter que ir lá na dona Ana!’ Não era nem enfrentar o 

cuidado com o paciente, era enfrentar a dona Ana, que 

é uma pessoa muito exigente! E que não entende, não 

entendia como é esse cuidar, essa assistência, que a 

gente tem o papel de ir lá, fazer algo e tal, mas que o 

cuidar realmente do paciente é deles.” (DX/US-8)  
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Cabe ressaltar que a proximidade do enfermeiro com a família nessa vivência, 

durante a visita domiciliária, deixa-o mais suscetível a questionamentos, dúvidas e 

angústias das pessoas nessa situação de terminalidade, diferentemente de quando 

exerce o cuidar no hospital, ambiente no qual a facilidade de se afastar das pessoas 

que recebem a assistência é maior pelas próprias barreiras institucionais e burocráticas 

impostas pelo sistema de trabalho. Assim, o enfermeiro, ao distanciar seu cuidado da 

abordagem humanista, encobrindo o mundo vivido durante a visita domiciliária, não 

encontra respostas para a situação de terminalidade vivenciada pela família. Centrando 

o seu cuidado em aparelhagens e técnicas, sente-se impotente diante da ausência 

desses recursos no PSF e da inevitabilidade da morte, a qual não pode ser mascarada 

e escondida dentro do domicílio. A angústia vivenciada pelo enfermeiro nessa situação 

pode trazer ao profissional o inevitável contato com sua impotência frente à morte, o 

que pode ser fonte de estresse e sofrimento psíquico para esse trabalhador.  

No discurso IV, foi possível compreender claramente que, quando o enfermeiro 

realiza visitas domiciliárias para famílias com um parente em fase final de vida no lar, 

depara-se com a experiência de terminalidade do outro, e tal vivência é percebida com 

desconforto e sofrimento: 

“Para mim foi difícil, é o que eu te falo... Ai, meu Deus, é 

tão difícil ver que a pessoa está definhando, 

principalmente os acamados. E essas doenças 

degenerativas... carcinoma... que a gente vê que vai 

morrer mesmo, é complicado a gente chegar e dizer: 

“Olha, é... Seu pai vai morrer daqui a um mês – riso. 

Não é complicado, é difícil. Até porque eu não aceito 

muito a morte, eu não sei se é a minha religião e tudo o 

mais. Eu acho difícil, é muito difícil.” (DIV/ US-12) 

Essa situação frente ao morrer de um cliente coloca o enfermeiro diante de sua 

própria condição existencial de terminalidade: 
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“Eu tinha um paciente com DPOC gravíssimo, senhor 

Trajano. Ele ficou três anos que não conseguia andar 

daqui à porta, ficava cianótico. Então, para ele e para a 

família... a filha dele me ligava e falava: “Não, ele 

descansou”. E é mesmo, ele descansou. Agora, uma 

criança, uma mulher jovem morrer assim é complicado.” 
(DIV / US-19) 

Nossa experiência com as situações de morte advém da morte do outro, que nos 

remete à percepção de que também somos seres-para-a-morte e que, em algum 

momento de nossa existência, passaremos pelo processo do morrer. Nessa 

perspectiva, o enfermeiro tem o seu ser-aí envolvido com a família que está 

vivenciando o morrer de um ente querido, e a partir do momento em que assume esse 

cuidado, passa a ser-com-o-outro-que-está-morrendo e ser-com-a-família no processo 

de terminalidade; e essa relação sempre afeta, de alguma maneira, a sua existência, o 

seu modo de ser-no-mundo 63. 

Convivendo com a família e cuidando dela, no contexto de terminalidade, o 

enfermeiro se defronta com suas próprias lembranças e histórias de perda: 

“Eu sou, então, sei lá, eu acho muito complicado. Minha 

mãe já ficou doente, e eu fiquei muito mal também. Vou 

falar de morte e vou chorar, eu... – risos, olhos 

lacrimejando. Ai meu Deus, como é difícil! Como eu 

explico a morte, meu Deus? A morte, para mim, não é o 

fim, mas... é um recomeço. – silêncio. Só que, para a 

gente, quando nos separamos, é muito difícil, porque a 

gente quer pegar, quer tocar na pessoa que já não está 

mais viva. Então, você não vai pegar nunca mais o 

falecido. Eu sinto isso na família, que eles querem a 

presença da pessoa, e a gente sabe que vai morrer, e 

acabou.” (DIV / US-14) 
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“Porque todas as vezes que eu vejo um vovozinho 

doente, uma vovozinha, lembro muito dos meus 

avós,que eram com quem eu tinha muito vínculo. Aí, eu 

fico pensando em todo o processo deles, de vida, 

quando eles eram saudáveis, quando começaram a 

adoecer... Ainda tenho uma avó, mas os meus avôs e 

minha outra avó já morreram; então eu fico lembrando 

de todo esse processo. É angustiante e meio 

complicado...” (DVI / US-8)  

Segundo Heidegger, a morte apresenta-se como perda e, mais do que isso, como 

aquela perda vivenciada pelos que ficam. Uma vez que na cultural ocidental a morte é 

um tabu, negada e ocultada da vida cotidiana, o posicionamento do enfermeiro diante 

da vivência de terminalidade da família que está cuidando é o de reflexão sobre suas 

próprias angústias, dificuldades, fragilidades e limitações para lidar com o tema da 

morte no seu próprio cotidiano de vida 64.  

Nos discursos IX e XII, os enfermeiros verbalizam que, para se protegerem do 

desgaste inerente à visita domiciliária, apóiam-se numa postura técnica a fim de 

negarem a situação existencial de terminalidade: 

“E às vezes acabamos ficando um pouco frios e 

calculistas, para lidar com isso com mais tranqüilidade. 

Porque, se você for ver com a emoção, acaba ‘trocando 

os pés pelas mãos’. Aí eu acho que fica mais 

complicado ainda.” (DIX /US-9)  

“Eu tento me colocar no trabalho de maneira que eu 

não leve os problemas daqui pra minha casa. Então, a 

gente tenta fazer... A gente tenta fazer com que a gente 

não se misture, né?, com o problema da família, mas eu 

nem sei como eu vou te falar...” (DXII /US-1) 
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 As intervenções de cuidado para com a família apresentaram a postura do 

enfermeiro frente ao morrer como o ser-cuidador que percebe o ser-que precisa-ser-

cuidado. Diante disso, podemos perceber situações nas quais, pela angústia do 

enfermeiro diante da possibilidade de morte do cliente fora de possibilidade terapêutica 

de cura e por seu sofrimento no convívio com os familiares do cliente, alguns tipos de 

inter-relações se estabelecem, na tentativa de negar essa possibilidade existencial. Tais 

situações podem se resumir em: tratar família e paciente como objetos, sem poder de 

reflexão ou de decisão sobre a melhor forma de intervenção terapêutica, não se 

envolver com os sentimentos inerentes à terminalidade humana e o luto. 

 No discurso XII, o enfermeiro percebe que seus sentimentos ficam abafados, ao 

refletir sobre os sentimentos vivenciados durante a experiência de cuidar de uma família 

no processo de morrer de um dos seus membros: 

“Parei agora para conversar um assunto que eu 

vivencio o dia inteiro, mas tenho dificuldade para falar 

dele: o que será que eu sinto, o que será? Será que eu 

sinto, será que eu ainda sinto? Às vezes, estamos tão 

condicionados a pegar aquilo que não se consegue 

resolver e guardar naquela portinha que está trancada, 

que até nos esquecemos, fica difícil de abrir a porta e 

ver o que tem lá dentro: “O que será que tem aí que eu 

possa falar para ela, que me incomoda”. O que eu 

lembro é dessa ansiedade, eu acho que a gente sofre.” 
(DII / US-10) 

Compreendo que esse enfermeiro está apontando para a falta de espaço em seu 

cotidiano de trabalho para discutir os sentimentos vivenciados durante sua experiência 

existencial. Tal deficiência em discussões relacionadas à temática da morte e do morrer 

pode levar o enfermeiro a ocultar seus sentimentos de tristeza e de impotência, 

deixando-o mais suscetível a psicopatologias relacionadas a seu trabalho. 
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Conforme aponta o próximo discurso, o enfermeiro descreve que a visita 

domiciliária para a família no processo de terminalidade exige um tempo disponível 

maior do que para as outras atividades do PSF, porém, pela quantidade de tarefas que 

deve cumprir durante o dia, muitas vezes, para realizar a VD, acaba se 

sobrecarregando fisicamente: 

“Dificuldade no trabalho porque a gente não tem só uma 

família, temos mil famílias para cuidar. A enfermeira tem 

“n” trabalhos para desenvolver, “n” funções. A 

supervisão do agente comunitário, tudo recai sobre a 

enfermeira. Então, para a gente dar essa assistência 

para a família, precisa ter mais tempo livre, e não temos 

esse tempo livre para dispor toda a atenção a esse 

cliente nosso.” (DX /US-2) 

Nesse outro discurso, o enfermeiro relata que, além da visita domiciliária para a 

família que está vivenciando a terminalidade, existem outras atividades dentro do PSF, 

as quais, somadas àquela, são geradoras de sofrimento para o enfermeiro, agravando 

ainda mais seu desgaste mental. 

“Aqui, 20% das pessoas dessa unidade estão em 

tratamento psiquiátrico, passando com a saúde mental. 

O programa de saúde da família é muito bom, lindo, 

maravilhoso, o que dá para a gente fazer... Mas a gente 

está sofrendo, e tem causado um sofrimento para a 

gente não só esse cuidado que a gente está tendo com 

esses pacientes que estão morrendo em casa, mas 

outras ansiedades também.” (DXII / US-6) 

Refletindo sobre essa fala, é possível observar que, quando o enfermeiro centra 

sua atenção no modelo biomédico, no qual a objetividade e a certeza são enfoques do 

cuidado de enfermagem, ao se deparar com o sofrimento da família frente à condição 

existencial de terminalidade, num contexto de vida permeado por pobreza e miséria, 
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não é capaz de dar respostas e de refletir criticamente sobre as questões relativas a 

essa atividade. Argumentando na filosofia heideggeriana, é possível descrever que o 

modelo cartesiano, centrado na realidade exterior e na objetividade, não é capaz de dar 

todas as respostas inerentes à nossa condição humana. Sendo assim, em seu pensar 

metafísico, Heidegger descreve que, para tal, é necessário retomar a questão do ser 

em sua existência. Assim, compreendo que, para o enfermeiro, estar-com-a-família no 

processo de terminalidade, em sua potencialidade de ser-com, de ser-em, de ser-para, 

conforme descrito nas três primeiras categorias, é necessário que se abram espaços 

em seu contexto de trabalho para discussões sobre os sentimentos negativos que 

emergem durante essa atividade, sobre o sofrimento ao realizar a VD, sobre as 

possibilidades teóricas centradas no humanismo para se cuidar dessa família e sobre 

sua possibilidade existencial de ser-no-mundo-com-o-outro em situações de vida e 

morte 63, 64, 74.   

Fazendo um paralelo com a discussão anterior, apesar de o enfermeiro do 

discurso I superar as divergências inerentes à visita domiciliária para famílias com um 

ente em fase final de vida e vivenciar tal situação existencial de forma autêntica, sendo-

enfermeiro-com-a-família, e se apoiando num referencial teórico centrado no 

humanismo, também se sente desgastado ao realizar esse cuidado quando se depara 

com a ausência de recursos tecnológicos que poderiam aliviar o sofrimento do cliente 

fora de possibilidade terapêutica de cura e conseqüentemente o de seus familiares: 

 “Às vezes, você sai de uma visita como essas 

acabada, arrasada, porque você pensa e sabe que, 

dentro da nossa sociedade, morfina não é uma coisa 

muito fácil, é uma prescrição intra-hospitalar, tem todo 

um controle que, efetivamente, nos hospices, nas 

unidades de cuidados paliativos, no Brasil já há alguns 

casos, mas ao longo da Europa, tem-se uma 

conscientização dos profissionais muito maior: as 

bombas semi-implantadas são acessíveis às pessoas, 

não só a uma pequena camada.” (DI /  US-2) 
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De acordo com Heidegger, a autenticidade não aponta somente para 

experiências positivas e prazerosas, mas pode se remeter às experiências negativas, 

desde que essas posturas e atitudes estejam acontecendo de forma envolvente e 

significativa para os profissionais. Sendo assim, o enfermeiro, apesar de toda a 

humanidade em seu cuidado, percebe, a partir de seu conhecimento técnico em 

cuidados paliativos, que a qualidade de vida do cliente em fase final de vida e da sua 

família fica prejudicada pela a ausência de medicamentos para alívio de sintomas 

inerentes à doença grave, recurso este largamente usado em outros países com 

programas consistentes em cuidados paliativos e acessíveis a toda a sociedade. 

Nesse discurso, é possível compreender que o profissional, ao conhecer a filosofia 

de cuidados paliativos, reflete sobre a ausência de políticas públicas inerentes à 

temática em questão no Brasil e a formação dos profissionais de saúde, a qual 

influencia diretamente a rede assistencial e o suporte técnico do PSF; o enfermeiro 

percebe que a humanidade, somada à tecnologia, pode tornar o cuidado para essa 

família mais rico em qualidade de vida 60, 63.  
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“E u vejo com  tranqüilidade, m e sinto útil, m e fragilizo, e m e hum anizo 

tam bém  quando acabo m e envolvendo.” 

(D iscurso V II) 
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8- DISCUTINDO A CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA 

 Passo agora a discorrer sobre a construção da Figura 8 (Diagrama) presente 

na análise dos dados, finalizando as idéias que o constituíram. Esse desenho 

diagramado me ajudou a refletir sobre o fenômeno em questão, apontando para as 

categorias que constituem a filosofia heideggeriana.  

FAMÍLIA 
(C)

ENFERMEIRO 
( A)

DOMICÍLIO (D)

•SENDO-ENFERMEIRO-COM-A-
FAMÍLIA NO PROCESSO DE 
MORRER DE UM DOS SEUS 
MEMBROS NO DOMICÍLIO

•TECENDO UMA REDE DE 
PROTEÇÃO À FAMÍLIA

•PERCEBENDO O  CUIDADO 
COMO SINGULAR

• TENDO DIFICULDADE PARA 
ESTAR COM A FAMÍLIA NO 
PROCESSO DE MORRER

• SENTINDO DESGASTE FÍSICO 
E MENTAL AO CUIDAR DA 

FAMÍLIA NO PROCESSO DE 
MORRER

EXISTÊNCIA (B)

F
A
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Figura 8: Enfermeiros que atuam no PSF e o cuidado domiciliário à família que vivencia a terminalidade 

de um dos seus membros no domicílio 

O círculo em amarelo (A) representa o enfermeiro, ser-aí, que, em sua 

facticidade, é lançado numa existência na qual não escolheu estar, representado pelo 

quadro de cor cinza (B). Nessa facticidade se depara, como profissional de enfermagem 

no PSF, visitando famílias no processo de terminalidade de um dos seus entes no 

domicílio. A família é representada pelo círculo em azul claro (C) e o domicílio, pelo 
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pentágono em azul escuro (D). Nessa vivência como um ser-no-mundo-com-a-família, o 

enfermeiro convive com essas pessoas, e compartilha situações existenciais com elas, 

tece uma rede proteção à família, percebe esse cuidado como singular , tem dificuldade 

para estar com a família nesse processo de terminalidade e se sente desgastado ao 

realizar essa atividade no seu contexto de trabalho (E). Das setas em cor vermelha (F) 

apontando para as categorias do trabalho, três seguem em direção à direita e sinalizam 

a vivência do enfermeiro de forma positiva, aproximando a experiência da autenticidade 

de ser-no-mundo-com-os-outros à de cuidar-com; já as duas setas em direção 

contrária, apontando para as duas últimas categorias, sinalizam uma vivência 

existencial negativa, a qual em muitas circunstâncias afasta o profissional do mundo-

vida da família com um parente morrendo no domicílio e fortalece a inautenticidade da 

sua condição existencial. A seta em cinza traçada no meio do círculo amarelo (G) 

representa a temporalidade do ser-aí, pois, à medida que o enfermeiro vivencia essa 

situação existencial, convivendo com a morte do outro, percebe-se como um ser-para-

a-morte. As linhas para as construções das formas geométricas foram usadas com 

traços pontilhados, pois o enfermeiro não é um ser-aí fechado nessa experiência dentro 

do domicílio, ele recebe influências do mundo em que vive e das outras pessoas as 

quais, direta ou indiretamente, participam dessa vivência, por exemplo, da equipe de 

saúde da família que está inserida e outros profissionais da área de saúde, fortalecendo 

sua condição de ser-no-mundo e com-os-outros. O círculo foi escolhido como forma 

geométrica para representar o enfermeiro (A) dentro da sua historicidade, pois sua 

história de vida do passado vai influenciar o presente e o futuro, de forma circular, como 

foi possível observar no contexto das categorias que foram mostradas.  



9-Com preendendo o F enôm eno 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“(...) e a  filha olhava para a gente e falava assim :  ‘V ocês são os 
soldados de D eus! V ocês são anjos que foram  enviados para dar respeito 

para a m orte do m eu pai; m eu pai m orreu com  dignidade, com  respeito, 
não m orreu jogado aqui, com  dor, sozinho, só com igo, sem  ter o que 

fazer. V ocês am enizaram  sua dor, ele m orreu  tranqüilo, teve dignidade; 
vocês trouxeram  respeito, vocês são soldados de C risto’. E  eu olhei para 

a m édica, e ela se descabelando em  chorar, era um a lágrim a preenchendo 
o negócio, o papel, o  bendito do atestado de óbito. D epois, saím os, e 

choram os m uito: ‘A i, m eu D eus... a  gente não fez nada!’. H oje 
com preendo...” 

(D iscurso I)
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10 - COMPREENDENDO O FENÔMENO 

Ao realizar este estudo, pude responder às inquietações que surgiram de minha 

prática profissional como enfermeira do PSF, apontadas no início deste texto. O 

desenvolvimento da pesquisa permitiu-me desvelar algumas facetas da visita 

domiciliária realizada pelo enfermeiro no PSF à família no processo de terminalidade 

de um dos seus membros no lar.  

Para o enfermeiro do PSF, sua visita domiciliária no âmbito específico abordado 

na pesquisa ora apresentada significou um momento para se estar-com-a-família numa 

situação existencial de perda e morte, estabelecendo vínculo e percebendo os 

sentimentos positivos e negativos de se estar inserido no contexto sócio-cultural de tais 

pessoas; representou um espaço para se tecer uma rede de proteção a essas famílias 

a fim de vivenciarem de forma mais amena a situação de terminalidade no domicílio; 

significou uma vivência única e singular, permeada por um cuidado de enfermagem 

repleto de humanidade; apresentou-se como uma experiência difícil quando se deparou 

com famílias negligentes com seu parente morrendo e também com famílias que 

exigiam uma assistência domiciliária além da capacidade técnica da equipe de saúde 

da família; e foi uma experiência desgastante, na qual surgiram fatores evidenciados 

com agravantes em sua própria saúde enquanto trabalhador. 

Neste estudo também pude compreender que o enfermeiro do PSF tem 

características próprias, o que singulariza sua atuação profissional. A capacidade de 

este profissional estabelecer vínculo, pela proximidade com as pessoas que recebem 

os seus cuidados, é um ponto marcante de sua atuação junto a essas famílias. 

Alguns enfermeiros, ao prestarem um atendimento focado na humanização, 

muitas vezes, não souberam como lidar com o vínculo estabelecido com a família, e, 

não conseguindo lidar com os limites dessa relação, conseqüentemente sofreram com 

a situação vivenciada. Tal aspecto, experienciado durante o cuidado, pode estar 

centrado no próprio contexto social da enfermagem, a qual visa à produtividade do 

sistema capitalista, centrada no cumprir tarefas e na execução de procedimentos. 
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Quando o enfermeiro se depara com a possibilidade de construir um cuidado centrado 

no humanismo, não sabe como conduzir sua assistência, sofrendo com os sentimentos 

que permeiam a relação entre ele e os familiares do cliente terminal 76. 

Outro fator que pode estar relacionado às dificuldades vivenciadas pelo 

enfermeiro quando este estabelece vínculo com a família está na sua própria formação 

acadêmica. De acordo com Kletemberg, Mantovani e Lacerda 77, a formação dos 

enfermeiros, ainda centrada no tecnicismo, na biologização dos conteúdos, com ênfase 

no saber-fazer em detrimento do saber-ser, distancia o profissional da sua capacidade 

de  sentir, ocupar-se e preocupar-se. As características do cuidado como sensibilidade, 

intuição e amor somente foram reconhecidas e valorizadas na história recente da 

enfermagem. Segundo os autores acima citados, o legado do distanciamento, da 

segurança, do controle de emoções, do dinamismo e do respeito, impressos pelas 

enfermeiras americanas que vieram estruturar a enfermagem no Brasil na década de 

1920, incorporou nos profissionais brasileiros, desde então, através da mística do 

autoritarismo e rígida disciplina tidos como sinônimo de competência e de 

responsabilidade. 

Seguindo tal pensamento, nesse estudo foi possível compreender que, quando o 

enfermeiro embasa sua prática num referencial teórico centrado no humanismo (como 

o enfermeiro do discurso I usando o referencial de “Cuidados Paliativos”), o 

estabelecimento de vínculo com a família é vivenciado de forma singular e contribui 

para um cuidado centrado nas possibilidades do outro, na troca de experiências, 

favorecendo seu crescimento pessoal e profissional. Dessa forma, é possível inferir que 

torna-se necessário o uso de teorias assistenciais centradas na humanização do 

cuidado, as quais poderão ajudar o enfermeiro do PSF a lidar melhor com as situações 

vivenciadas dentro do domicílio, prestando um cuidado de qualidade para as famílias 

em processo de terminalidade no domicílio,  e vivenciando o vínculo como um fator 

positivo em seu cuidado.  

De acordo com Souza 78, na assistência, ou seja, no processo de cuidar, os 

modelos teóricos têm contribuído de forma significativa quando usados como 
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referencial para a sistematização da assistência em enfermagem. Ainda, segundo a 

pesquisadora, a teoria guia e aprimora a prática, dirigindo a observação dos 

fenômenos, a intervenção de enfermagem e os resultados a esperar. A enfermagem é 

considerada uma disciplina na prática; dessa forma, sua finalidade é produzir 

resultados na sua ação, na prática assistencial. Assim, quando a prática está baseada 

na teoria, esta é guiada, não ao acaso, mas centrada em princípios científicos, 

desfavorecendo os ensaios e os erros. 

Outro aspecto que pode ser considerado com uma característica desse 

enfermeiro é sua capacidade criativa ao se deparar com as diversidades inerentes a 

seu trabalho. Apesar de sofrer em muitas situações por estar inserido numa realidade 

sócio-cultural diferente da sua, permeada por pobreza, miséria e exclusão social, o 

enfermeiro supera tal situação usando de sua criatividade para estar com a família e 

construir uma rede de proteção a esta no processo de terminalidade. A potencialidade 

criativa do profissional fortalece seu cuidado e contribui para a qualidade de vida das 

pessoas que recebem sua assistência, no contexto sócio-cultural em que estão 

imersas. Essa capacidade do enfermeiro pode estar centrada na distância que ele está 

da alta tecnologia médica, da aparelhagem que é programada para manter a vida das 

pessoas e das rotinas já estabelecidas dentro dos serviços de saúde. Ao se deparar 

com um mundo novo em cada domicílio que visita, o enfermeiro é capaz de articular 

seu conhecimento científico com a realidade apresentada, adaptando espaços, criando 

recursos e usando da comunicação para buscar em seu espaço de trabalho, ou fora 

dele, soluções de problemas relacionados à sua vivência. À medida que se vê longe 

dos recursos tecnológicos, o profissional usa de sua criatividade e apóia seu cuidado 

na tecnologia humana e nas relações interpessoais. 

Conforme descrevem Reis e Escudeiro 79, a manutenção do equilíbrio entre 

estrutura versus espontaneidade, e disciplina versus liberdade, é muito difícil para o 

enfermeiro em sua prática profissional, já que muitas de suas atividades estão repletas 

de técnicas e de rigor. Dessa forma, a criatividade só é possível com a destruição das 

maneiras habituais de pensar. Só é possível criar a partir do maravilhoso vazio que é 

gerado pela entrega. Os autores ora citados apontam que a livre expressão da 
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criatividade não é a capacidade de manipular arbitrariamente a vida, é a capacidade de 

viver a vida como ela é. Segundo eles, nada pode deter o criativo: se a vida está cheia 

de alegria, a alegria alimenta o processo criativo; e se a vida está cheia de dor, a dor 

alimenta o processo criativo.  

Ao compreender essa potencialidade criativa do enfermeiro que atua no PSF, tal 

característica pode ser ainda mais incentivada e trabalhada dentro de programas de 

capacitação através do uso de métodos de estímulo à criatividade, para que o 

profissional perceba essa sua habilidade como um recurso para o cuidado de 

enfermagem, fortalecendo o trabalho junto a famílias que vivenciam a terminalidade no 

domicílio, entre outras atividades desenvolvidas nesse programa 79. 

A percepção do enfermeiro sobre a singularidade de seu cuidado, quando este é 

permeado por vínculo, muitas vezes, só se dá a partir de sua vivência positiva com a 

família. Ou seja, o enfermeiro só percebe a importância de ser-com-a-família no 

processo de terminalidade quando os familiares se sentem cuidados por ele e 

valorizam sua presença no domicílio, agradecendo sua atuação repleta de 

humanidade. Compreendo que a humanidade também está relacionada à própria 

formação acadêmica, na qual o modelo biomédico e a racionalização são o paradigma, 

vigente e aceito como padrão. Pela proximidade com a familia, ao realizar a visita 

domiciliária, o enfermeiro percebe outras formas de cuidar, e aprende novos caminhos 

da assistência em saúde, a partir de sua prática 80. 

Uma característica de grande significado para tais enfermeiros é o sentimento de 

raiva, de tristeza e de impotência que emerge frente a conflitos familiares e a atitudes 

de negligência destes com seu membro em fase final de vida no domicílio. Os 

sentimentos negativos do enfermeiro repercutem na forma como esta família é cuidada, 

pois ele acaba se distanciando dessas pessoas para se poupar de situações 

indesejáveis e constrangedoras diante da situação de maus tratos e descuido da 

mesma em relação ao cliente em fase terminal.  A dificuldade de estar com tais núcleos 

familiares pode sugerir sua falta de habilidade para cuidar de famílias.  
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De acordo com Wright e Leahey 29, apesar de contribuições cada vez maiores 

dos textos sobre enfermagem da família, permanece uma lacuna significativa entre 

teoria, pesquisa e a verdadeira prática clínica. Seguindo a mesma linha de 

pensamento, Friedman 81 cita que a abordagem centrada na família continua sendo 

expressão de um ideal e não uma prática prevalente no hospital e na comunidade.  

Embora esteja inserido num programa voltado à atenção familiar, o enfermeiro, 

em sua prática de trabalho, na maioria das vezes, focaliza sua atividade em 

atendimentos individuais. O enfoque no modelo biomédico e na produção de 

atendimentos ainda é muito incentivado no modelo de atenção à saúde, o que distancia 

esse profissional das intervenções pautadas nas fragilidades e potencialidades da 

família ao vivenciar uma situação de doença e morte no domicílio. Cabe, neste 

momento, destacar a necessidade da criação de espaços para se discutir, dentro do 

contexto do PSF, o tema da família enquanto núcleo de atenção à saúde e também os 

modelos que possam respaldar essa prática.  

 Apesar da grande potencialidade de prestar um cuidado centrado na 

humanidade da família ao vivenciar a terminalidade de um membro no domicílio, pela 

própria proximidade com a realidade de vida dessas pessoas, em algumas situações, o 

enfermeiro se distancia do cuidado humano e se centra no cuidado técnico-científico, 

visando à cura daquele que está diante da morte, paradigma fortemente difundido em 

sua formação profissional. Ao focar seu cuidado nesse modelo de atenção, o 

profissional sofre com seu distanciamento em relação à alta tecnologia presente em 

outros níveis de atenção à saúde, a qual poderia mascarar a situação de terminalidade 

vivenciada durante a visita domiciliária. Sendo assim, o enfermeiro percebe-se diante 

de sentimentos de frustração, impotência, tristeza e angústia ao cuidar da família e ao 

lidar com situações de morte e morrer. Como não encontra um espaço para 

compartilhar esses sentimentos negativos, acaba ficando mais suscetível às 

psicopatologias relacionadas a essa atividade, favorecendo agravos à sua saúde 

enquanto trabalhador 82. 
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Sendo assim, abrangendo os temas que emergem como necessários para 

serem discutidos dentro do PSF, a morte e o morrer como parte da existência humana, 

mostrou-se, neste estudo, dentre outros, importante assunto para ser introduzido nas 

capacitações desse programa, já que a falta de espaço para a discussão sobre os 

sentimentos negativos que emergem diante da terminalidade humana pode estar 

associada às doenças relacionadas a essa atividade profissional específica de atuação 

no PSF e pode influenciar na forma como as famílias no processo de morrer estão 

sendo cuidadas em seus domicílios. 

Dentro da temática da morte e do morrer, ficou evidente no discurso I, que, 

quando o enfermeiro tem uma formação específica para lidar com cuidados paliativos e 

embasa sua visita domiciliária dentro dessa filosofia, desenvolve um cuidado pleno de 

humanidade, apesar das limitações impostas pelo contexto de vida das pessoas e por 

sua própria realidade de trabalho. Sendo assim, cabe ressaltar que a formação dos 

enfermeiros para lidar com a temática da morte mostrou-se fator relevante para o 

desenvolvimento de uma assistência de qualidade àqueles que vivenciam a 

terminalidade de um ente querido no lar.  

A partir dessa reflexão, compreendo que o cuidar da família no processo de 

terminalidade de um dos seus membros no domicílio é permeado por sentimentos 

negativos quando o enfermeiro não-é-com-a-família e principalmente quando centra 

sua visita domiciliária no modelo de atenção biomédico, apoiado na intervenção/cura. 

Do contrário, quando o enfermeiro se percebe como um ser-no-mundo, sendo-com-a-

família na sua vivência existencial de terminalidade no domicílio, encontra-se num 

caminho pleno de humanidade e vivencia essa experiência de forma positiva. Por mais 

que compartilhe sentimentos de tristeza com a família diante da morte, e em muitas 

situações até sofra junto, percebe-se como um ser-de-cuidado, já que cuidar sempre é 

possível ainda que a cura não faça parte do horizonte de possibilidades junto à família 
83, 84. 

Cabe ressaltar que, como enfermeira do PSF, em cada entrevista, pude ser-

com-o-outro-enfermeiro em suas vivências positivas e negativas, pois no meu cotidiano 
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de trabalho também vivencio situações parecidas com as dos entrevistados. Sendo 

assim, minhas inquietações relacionadas à temática ora abordada foram respondidas 

pelos sujeitos desta pesquisa. Entre sorrisos, lágrimas e silêncios pude estar-com 

esses enfermeiros num momento ímpar em minha existência humana enquanto 

pessoa, enquanto enfermeira e enquanto pesquisadora. Desta forma, pude desvelar 

parte do fenômeno: “Enfermeiros que atuam no PSF e o cuidado domiciliar à 

família que vivencia a terminalidade de um dos seus membros no domicílio”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-Contribuições do E studo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“F oi essa a experiência que eu  vivenciei. F oi m uito  gratificante m esm o, 
para m im , com o pessoa e com o profissional, viver o lado do outro.” 

(D iscurso III) 
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10-CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 Este estudo contribuiu para a construção de novos caminhos relacionados à 

atuação dos enfermeiros do Programa de Saúde da Família no cuidado prestado para 

as famílias durante o processo de terminalidade de um dos seus membros no domicílio. 

A partir das vivências relatadas pelos enfermeiros desta pesquisa foi possível repensar 

a forma como essa assistência tem sido realizada, viabilizando a criação de novas 

estratégias para que as dificuldades relatadas por eles sejam supridas através de 

capacitações ou discussões acerca do tema da morte e do morrer, cuidados paliativos, 

enfermagem e famílias. Tal possibilidade poderá favorecer a humanização, preconizada 

por esse programa, através da implementação de modelos e teorias centrados no 

humanismo e criar subsídios para que esse trabalhador não adoeça na sua prática 

assistencial ao lidar com a dor, o sofrimento e a morte. 

 Além do mais, esta pesquisa traz à tona uma reflexão sobre a formação dos 

enfermeiros para lidarem com situações relacionadas à família e a doença, a 

assistência domiciliária e os cuidados paliativos. Como demonstrado nas falas dos 

sujeitos deste estudo, a atuação do enfermeiro ainda está fortemente centrada no 

modelo biomédico e, quando esse profissional depara-se com uma situação repleta de 

humanidade, sente-se despreparado para lidar com ela. O equilíbrio do conhecimento 

técnico-científico com a essência do cuidado humano mostrou-se deficitário na 

formação desses enfermeiros, sendo o primeiro superestimado em detrimento do 

segundo. Dessa forma, torna-se necessário que os cursos de graduação em 

enfermagem valorizem mais em seus currículos as teorias centradas no humanismo, 

redimindo as lacunas da nossa formação profissional.  

 Apesar do estudo delimitar o tema na vivência do enfermeiro ao cuidar de 

famílias no processo de terminalidade de um dos seus membros no domicílio, as 

discussões realizadas no decorrer da sua construção ensejam reflexões acerca de 

outros assuntos relacionados a ele. Temáticas relacionadas com as intervenções de 

enfermagem com famílias, doença e morte no domicílio; com as políticas de cuidados 

paliativos na atenção primária em cuidados domiciliares; com os programas de 
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educação continuada dentro do PSF, abordando o tema da morte e do morrer; com a 

saúde do enfermeiro, enquanto trabalhador do PSF, entre outros, são ainda pouco 

explorados na nossa área de conhecimento, incitando à pesquisa em enfermagem.  

 O investimento em pesquisas dentro das políticas públicas relacionadas aos 

cuidados paliativos torna-se necessário no nosso país na medida em que, as doenças 

crônico-degenerativas são as principais causas de morte no Brasil, estando as doenças 

do aparelho circulatório como a primeira causa, e o câncer como a terceira. Além disso, 

dos casos novos de câncer, uma grande parte se apresenta como doença avançada, 

elegível apenas para tratamento paliativo. Nesse contexto surge a necessidade de 

repensar os cuidados prestados ao cliente fora de possibilidade terapêutica de cura, 

trazendo à tona o movimento dos cuidados paliativos e a construção de uma proposta 

inovadora de atenção à saúde com o compromisso de construir um sistema de saúde 

que atenda aos princípios da Universalidade, da Eqüidade e da Integralidade, na 

possibilidade de reumanização do morrer. 
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12-ANEXOS 
12.1-Anexo 1: Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.  
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12.2-Anexo 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O cuidar da família no processo de morte no domicílio: a vivência da enfermeira na perspectiva da 

fenomenologia existencial 
Meu nome é Silvia Helena Valente, enfermeira, mestranda em enfermagem pela Universidade 

de Guarulhos (UNG), sob a orientação da Profª Drª Marina Borges Teixeira.  
Estou realizando um estudo que pretende compreender a experiência da enfermeira, durante a 

visita domiciliária, no cuidado da família que vivencia o processo de morte de um dos seus membros no 
domicílio. Para tanto, estou entrevistando enfermeiras que atuam no Programa de Saúde da Família da 
região sudeste da cidade de São Paulo sob coordenação da Fundação Zerbini, que tenham vivenciado 
esta situação e que aceitem voluntariamente contar-me a respeito dessa vivência. 
 O presente estudo contribuirá para identificar os sentimentos da enfermeira relacionados a esta 
situação, as facilidades e dificuldades durante esse cuidado, bem como os fatores relacionados a sua 
saúde enquanto trabalhador. 

A entrevista será realizada em local privado e, seu conteúdo será gravado para posterior 
transcrição e análise dos dados. As fitas das entrevistas permanecerão guardadas com a pesquisadora e 
somente ela e sua orientadora terão acesso a seu conteúdo. 

São garantidos os sigilos das informações, o anonimato das enfermeiras participantes, bem como 
a possibilidade de deixar de participar deste estudo a qualquer momento, mesmo após ter assinado o 
termo, ou seja, você poderá retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 
alguma ou prejuízo à sua prática profissional. 

Se, após a concessão da entrevista, em algum momento, desejar que os dados não devam mais 
ser utilizados, você poderá contatar a pesquisadora, com a certeza da devolução da fita gravada, bem 
como a destruição da transcrição. 

Os resultados obtidos serão divulgados em eventos e publicações científicas.  
Participação na pesquisa 

Por esse instrumento particular, para efeitos éticos e legais, eu 
_________________________________________________________________, declaro que tomei 
ciência do estudo a ser realizado por Silvia Helena Valente e concordo em participar da entrevista.  

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo, e se 
tiver dúvida e quiser que os dados não sejam mais utilizados, entrarei em contato com Silvia Helena 
Valente pelos telefones: 95669121, 42281167, pelo email: silvalente@walla.com ou pessoalmente na 
UBS/PSF Pastoral no endereço: Rua Boleadeiras 127, Jardim Elba, São Paulo-SP.  

Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos éticos dessa 
pesquisa, favor entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo-Rua General Jardim, 36-2º andar-Fone:32184043-email: smscep@prefeitura.sp.gov.br. 

 
Sem mais, ___________, _____, de______________, de 2006. 
 
________________________               ________________________  
assinatura do entrevistado                     assinatura do entrevistador 
 

Uma cópia deverá ficar com o entrevistado e a outra com o entrevistador 
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12.3 - Anexo 3: Entrevistas I, III, IV, VIII, XII 

Entrevista I 

Enfermeira, 30 anos, graduada há oito anos, trabalha no PSF há 7 anos. Cursou especialização em 

“Saúde da Família” e em “Enfermagem Obstétrica”. Na USF em que atua, onde foi realizada a entrevista, 

está há um ano. Trabalhou na área hospitalar (Hospital Beneficência Portuguesa) durante 8 meses. 

S: Como é para você cuidar de uma família que está vivenciando a terminalidade de um dos seus 

membros no domicílio? 

 

E-I: Reconhecer a família dentro do Programa Saúde da Família (PSF)... Você tem todo um trabalho, 

todo um pensar e um agir para reconhecer essa família dentro da sua condição social. Seu 

desenvolvimento sócio-econômico, as condições emocionais em que essa família se organiza, os 

vínculos, a construção dos vínculos, e com isso o impacto que o processo saúde/doença causa para 

cada indivíduo do núcleo familiar. Cada adoecimento vai impactar de forma marcante em muitos dos 

membros da família, cada um dos vínculos vai ter um impacto maior ou menor. O advento da morte, da 

terminalidade, de uma doença sem cura, vai trazer um impacto grande a todos. Porque todos passam 

pelos processos de barganha, de revolta, de negação, cada um com sua intensidade; todos aqueles 

processos de reconhecimento da morte muito falados por Kubler Ross: “a morte e o morrer”. A mãe, o 

pai, a cunhada, a esposa, os filhos, os irmãos, todos passam por isso. E muitas vezes, tem vários 

momentos em que a gente se faz fundamental, o enfermeiro é fundamental para estar ali, sentando, 

chorando junto, rindo junto, para pegar na mão, para esclarecer, muitas vezes, de fato, a extensão 

daquele câncer, o momento em que aquele HIV se encontra e já nos deixa limitados, sem condição de 

intervenção. A gente pode não ter condição de cura, mas temos condição de alívio, de melhora.1..Eu já 

participei de vários momentos de diagnóstico para alguns homens: linfoma não Hodgkin, tumores de 

próstata, câncer de próstata disseminado em bexiga, câncer de cabeça e pescoço, uma série de coisas, 

doenças que mexem muito com a auto-estima e têm uma evolução muito rápida. Participei de um 

diagnóstico de câncer disseminado com septicemia em uma menina de 25 anos (ela tinha a mesma idade 

que eu). Então, sentar junto, pegar na mão e falar para aquela família, para aquela mãe, aquele pai, 

aquele irmão, para aquele marido... Tem um caso de uma mulher com 35 anos que programou o seu 

filho, e na gestação descobriu um câncer de mama (acabou não vendo o seu filho fazer um ano de 

idade). A gente sentou junto, chorou junto, riu junto, eu a ouvi xingar, esbravejar, reclamar, falar tudo 

aquilo de angústia que ela tinha dentro de si. Respirei fundo, peguei na mão da paciente e falei: “Olha, 

isso é um fato, e contra alguns fatos, a gente não consegue. Você tem religiosidade? Apegue-se! Dê um 

reforço, se apegue àquilo em que você acredita. Enquanto enfermeira, preciso pensar no que tenho hoje. 

É algo fora da possibilidade te dar um comprimido, um antibiótico, e amanhã, ou daqui a sete, quinze, 

vinte e um dias,  isso estará extirpado do seu corpo. Mas eu posso chorar com você, acolher você no 

meu colo quando você estiver chorando. Posso procurar todos os recursos para amenizar sua dor!” Seja 

uma massagem, um chá, associações de remédios, desde dipirona até uma morfina quando estiver 
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prescrita; associá-los em horários para que o efeito da analgesia seja mais longo e não efetivamente um 

efeito de M1, M2 e M3, que são aquelas siglas mórbidas que se vê dentro do hospital, que parecem um 

pré-óbito. Começamos, mas há dias específicos para aquilo terminar. Pode-se associar mesmo tilex, 

codeína, morfina em doses baixas com analgésicos comuns que nós temos no posto de saúde. E 

podemos prolongar essa sensação de analgesia, e com isso dar tempo ao paciente para ele pensar, 

olhar ao seu redor, olhar seu filho, sua mãe, as pessoas que importam, estar com eles e poder curtir um 

pouco mais essa felicidade que parece estar escorregando pelos dedos. Então, esclarecer, ser honesta. 

Às vezes, você sai de uma visita como essas acabada, arrasada, porque você pensa e sabe que, dentro 

da nossa sociedade, morfina não é uma coisa muito fácil, é uma prescrição intra-hospitalar, tem todo um 

controle que, efetivamente, nos hospices, nas unidades de cuidados paliativos, no Brasil já há alguns 

casos, mas ao longo da Europa, tem-se uma conscientização dos profissionais muito maior: as bombas 

semi-implantadas são acessíveis às pessoas, não só a uma pequena camada.2.. Há locais, como os 

hospices, onde a pessoa vai num processo de dor para descansar, a família vai participar dessa 

internação e a pessoa vai descansar um pouco, utilizar artigos que são melhor controlados dentro do 

hospital, e a criança e o cachorro podem estar junto; o marido pode vir do serviço e dormir com a 

paciente no hospital, no seu quarto. Essas são realidades completamente fora da nossa. Mas o que é 

que podemos fazer? Se lá fazem assim, e muito bem, o que é que a gente faz em nosso metro 

quadrado? Como fazer o melhor e sair com a sensação de dever cumprido? Dando apoio, segurando a 

mão, escutando o choro, e se não der para a gente se segurar, choramos junto.3 Sei que nossas 

professoras de administração nos pregariam na cruz se nos ouvissem falar isso. Porque enfermeira é 

uma nursing, e, nursing não pode chorar, envolver-se. A profissional tem que construir limites na relação 

com seu cliente. Mas no PSF, esses limites ultrapassam a nossa capacidade de imaginação! Por isso, 

somos muito felizes, e às vezes sofremos. E temos que amadurecer para lidar com esses limites. A 

realidade está aqui batendo no nosso glúteo, não se está ileso, como nas paredes do hospital. As regras 

do hospital nos forram de papéis e burocracias. Já trabalhei em hospital, e lá nos deixam um tanto quanto 

“protegidas”. Até o paciente chegar em você no hospital, já passou por não sei quantos seguranças, por 

recepcionistas, por não-sei-o-quê. Aqui não, eles batem à sua porta e te chamam pelo nome: “Fulano 

está lá, chorando de dor, está chamando por você”.4 E você olha ao redor, tem acolhimento, dinâmica, 

sala disso, resultado daquilo, tem um tanto de coisas que precisam ser feitas no dia a dia. Às, vezes você 

tem que olhar e dizer: “Olha, vou agendar de novo o senhor para amanhã, fazer novamente uns acertos, 

porque exatamente agora eu tenho que dar um ‘furo’ no meu protocolo e ir lá pegar na mão de alguém!” 

Vou, e vou feliz, porque, se o paciente tem uma hora, um dia, uma semana, um mês ou um ano, não sou 

eu, nem o diagnóstico, o laudo do doutor, ou mesmo a avaliação em conjunto que às vezes trazem o 

óbvio, trazem o fato, não são essas questões que vão me delimitar. Enquanto ele estiver aqui, eu vou dar 

o meu melhor, procurar fazer, procurar dar suporte para a família, vou escutá-los lá, vou escutá-los aqui. 

Vou sair abraçada com eles na rua, com esse pai, essa mãe, esse irmão, esse marido que está chorando 

e dizendo “Por que comigo?”. 5.,Passando por todas aquelas fases de negociação, de barganha, por 

aquela confusão de religiosidade: “leva no centro espírita, na umbanda,  na igreja católica, no Edir 
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Macedo, leva !!!” E não vou dizer: “Se o senhor quer fazer, faça! Se o senhor quer passar um chá, ou 

quer dar um banho com erva, vamos tentar ver dentro das condições de contaminação o menos pior... 

Faça!” Porque o familiar faz aquilo e se sente feliz dando um banho na perna da filha em função daquele 

câncer, daquela ferida; o parente fica mais tranqüilo, porque pelo menos ele fez alguma coisa. Se essa 

filha vai embora daqui a uns poucos dias e ele não fez nada porque a enfermeira disse que não era para 

fazer, ele fica pensando: “Mas se eu tivesse feito, minha filha tinha se curado”. A fé! Eu vou valorizar a fé 

dos familiares e, com muito “jogo de cintura”, contrabalançar fé/contaminação, custo/benefício. Será que 

comer um chocolate para o diabético que não tem só diabetes, mas tem tantas outras doenças, que está 

em fase terminal, será que faz tanta diferença ele não comer um chocolate? Não vai ser por um cigarro 

que aquela mulher vai morrer, é por tantos outros que já foram fumados, por tantas outras agressões ao 

corpo dela que aquele câncer de cabeça e pescoço evoluiu. Então não vai ser aquele último cigarro que 

vai agravar a doença. Deixa fumar! Não vai ser por aquele copo de cerveja, com moderação, com 

consciência, e favorecendo com que essa família reconheça o que está fazendo...6 Acabei de ter na 

semana passada um jovem de 24 anos, que há quatro meses descobriu um câncer de intestino, 

disseminado! Abdômen ascítico. Esse paciente tem um filho de um ano e meio, e veio morar na casa da 

mãe porque não estava agüentando, não estava conseguindo. Nos últimos dias, obstrução intestinal, 

obstrução esofágica, epistaxe, só sangramento, caindo de fraqueza. O hospital mandou-o para casa. E a 

mãe naquela angústia: “Meu Deus, meu filho vai morrer sem atendimento!”.“Não senhora, não é melhor 

ele estar aqui no seu colo? E se ele estivesse lá sozinho, não seria mais difícil?”. “Ai, minha filha, mas eu 

sofro tanto!”. “Eu sei, mas a gente está aqui, segurando na sua mão. Vamos lá no portão para chorar e 

conversar”. “Ele quer comer, ele queria tomar caldo-de-cana, mas ele não tem passagem, o médico já 

falou. E se ele tomar o caldo-de-cana, vai vomitar tudo!”. “Mas ele não sentirá prazer pelo gosto da cana 

na boca? Então dê! Dê de pouquinho para ele não vomitar grandes volumes e se sentir mal, sentir que 

está incomodando, sujando. Deixe-o tomar um pouquinho, ele cospe um pouquinho”. Instalarei um soro, 

com um pouquinho de tudo. Curar? Não, mas vou deixá-lo mais estável, mais ameno, e esse corpo vai se 

desligando de acordo com a sua história, com a sua história nessa terra; cada um de nós tem uma 

história. Eu vou amenizando, diminuindo a dor, ele se sente mais alerta, ele vê o que está acontecendo, 

ele se cuida mais. Toma o caldo-de-cana, fica mais com o filho, com a esposa, e vai morrendo devagar, 

diminuindo a sensação de sofrimento. É para isso que o enfermeiro está aqui. Então eu faço, e faço com 

o maior prazer.7 Não me acanho, não. Tem horas que eu preciso chorar? Tem.  E quem é que faz o 

nosso feedback? Quem é que cuida da saúde mental do enfermeiro? É a equipe! A gente ri, a gente 

chora.8..Tive que chegar aqui e falar para a agente comunitária: “Meu anjo, ele não vai escapar, vou sair 

de férias, muito provavelmente não o verei mais”. Mas enquanto estou aqui, corro atrás de colchão 

“casca de ovo”, corro atrás de cama hospitalar, acho gaze onde não tem, procuro doação de equipo para 

não-sei-o-que, tudo!  Porque é para ele se sentir bem! Esta é a premissa: seja por uma hora, um dia, uma 

noite, uma semana, um mês, um ano, se eu tenho uma função nesta vida, é a de ser enfermeira e é de 

cuidar, cuidar de gente que cuida de gente, que cuida de gente. Então, eu cuido de quem está doente, da 

mãe que cuida de quem está doente, da esposa de quem está doente, do filho de quem está doente. 9 E 
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cuido dos meus colegas também, porque o agente comunitário às vezes chega aqui e diz assim, e fala 

isso com espanto: “O que é que acontece naquele lugar?”. E a gente vai falando com doçura, que as 

coisas estão caminhando assim-assim, e ouço do agente: “É mesmo? Mas, meu Deus, e os remédios? 

Isso não pode mudar?”. “Poder, pode, mas a maior direção, a que parece mais provável, que tem a maior 

porcentagem de acontecer, é essa: ‘mas tudo pode, ué?’. Cada um com sua religiosidade; não existe um 

Pai lá em cima, então? Se não acontecer isso, é bem provável que aconteça isso, isso e isso”. E mesmo 

com essa mãe, com essa esposa, com doçura, atenção, calma, paciência, a gente vai narrando os fatos, 

mantendo a fé, estimulando que o paciente faça tudo, que aproveite todos os minutos. Digo a um 

parente: “Não tem que ficar limpando casa. Fica sentada do lado, assistam ao programa de televisão que 

vocês tiveram pouco tempo para assistirem juntos, faça o docinho que ele quer, o mingauzinho que ele 

quer, e que você só fazia quando ele era pequeno e que agora, depois de ele grande, você não faz mais. 

Estejam juntos, pegue na mão dele, olhe em seus olhos, chore com ele”. “Ah, mas ele vai ficar sentido, 

ele vai achar que está atrapalhando”. “Não, ele estará vendo seu carinho, sua atenção, seu amor.10 

Esteja com ele, e na hora em que você achar que a carga está pesada demais, corra lá no Posto, sente 

perto da minha porta. Eu vou olhar para você e já vou saber. Estou atendendo um, entre um e outro peço 

uma licencinha. Você conversa comigo, chora e, às vezes, vá lá para o Posto só para olhar o povo 

passar, para sair dessa rotina que está te sufocando, ver que você está olhando e não está realmente 

vendo, sair desse óbvio, desse caminho unilateral. Sente lá no Posto”. Eu, como enfermeira, me disponho 

a cuidar, a acompanhar, a ouvir lá e aqui.11 Já houve vezes, eu lembro, que na minha primeira semana 

de PSF, é muito louco isso, eu já tenho uma história para lidar com isso, tanto de câncer na família, 

quanto de pacientes que morreram comigo nos estágios. Eu achava que era a “figura-defunta”. Fui para 

um hospice, fui atrás, me acabei em empréstimo para passar três meses em Paris, em uma unidade de 

cuidados paliativos. Foi a coisa mais maravilhosa, só não é a mais maravilhosa porque eu tenho dois 

filhos, mas foi uma coisa muito importante aquele momento, e que me fez crescer muito 

profissionalmente! Quando cheguei no PSF, trabalhei nove meses num hospital de grande porte, e o PSF 

era o meu “sonho de consumo”. O que eu queria ser quando crescesse era ser enfermeira do PSF. Em 

poucas semanas, em um mês de trabalho na unidade, zerada, começando do zero, chegamos à unidade, 

só tinham paredes. O primeiro paciente: em fase terminal, câncer, olha para a médica, ginecologista de 

formação, ela olha para mim e diz: “Não sei fazer isso, nunca dei atestado de óbito”. “Então, vamos ver 

como que funciona, não é?” Chegamos lá. Quando chegamos para olhar o senhor...Sebastião? Antonio? 

É, o senhor Antonio, a filha dele olhou para nós. A gente atendeu ao paciente, bem comatoso, já bem 

fraco, avaliamos, examinamos, auscutamos, fizemos o que a gente podia e o que não podia, olhamos 

uma para a cara da outra, eu e a médica, e eu disse: “Vamos colocar um soro, um pouco mais de 

energia, para diminuir a fadiga, algo para dor, alguma coisa para não-sei-o-quê”. Era... não me recordo, 

era câncer, mas não me recordo que tipo e qual a qualidade de metástase. Eu sei que a gente veio para 

a unidade. Fui lá para onde ele estava, havia voltado a seu o domicílio. Coloquei um soro, lá ficou uma 

auxiliar a manhã inteira, sentadinha ao lado do paciente, trocou a roupa dele... No dia seguinte, fomos, eu 

e a médica, à sua residência novamente, e logo à tarde esse paciente foi a óbito... Aí fomos nós lá, a 
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médica chorando muito, desesperada, a filha do paciente não chorava, mas a médica chorava demais! 

Eu acolhia mais a médica do que a filha do falecido senhor, e a filha olhava para a gente e falava assim:  

“Vocês são os soldados de Deus! Vocês são anjos que foram enviados para dar respeito para a morte do 

meu pai; meu pai morreu com dignidade, com respeito, não morreu jogado aqui, com dor, sozinho, só 

comigo, sem ter o que fazer. Vocês amenizaram sua dor, ele morreu tranqüilo, teve dignidade; vocês 

trouxeram respeito, vocês são soldados de Cristo”. E eu olhei para a médica, e ela se descabelando em 

chorar, era uma lágrima preenchendo o negócio, o papel, o bendito do atestado de óbito. Depois, saímos, 

e choramos muito: “Ai, meu Deus... a gente não fez nada!”. Hoje compreendo... Não, não é que a gente 

não tinha feito nada. Fizemos muito, mas achamos que não tínhamos feito nada... pela concepção da 

cura e pela construção do profissional médico, que é uma construção muito embasada na condição de 

cura e de intervenção, a coisa do paliativo, da qualidade de vida no PSF, isso borbulha, não é? Somos 

engolidos por isso, ou absorvemos essa concepção e a tomamos para nós como conceito; ou você sofre, 

porque essa coisa de “intervenção/cura, intervenção/cura” não é um...12 No PSF, no subúrbio de São 

Paulo, num bairro “dormitório”, às margens de outro município, e as pessoas economicamente ativas do 

outro lado da cidade, só tem velho, idoso, a criança muitas vezes fora da escola, e o adulto que está lá é 

porque está desempregado, é uma característica. É uma mazela muito grande, um abandono muito 

grande, são muitas faces do abandono. E aí a gente chega, e está junto! Senta ao lado, no começo sem 

saber muito o que fazer, mas a gente vai construindo essa direção, passamos um tempo no ambiente... e 

aí, com o passar do tempo, a gente não titubeia mais: tem que ir, vamos lá! Um agente comunitário ligava 

e falava: “Fulano de Tal morreu às cinco da manhã”.“Segura um pouquinho, a gente já está chegando”.13 

E se passam tardes inteiras... Eu já tive consultas assim, conversas com famílias, com o paciente lá no 

quarto, quietinho, famílias em que a pessoa mais jovem tinha cinqüenta anos, esposa, irmão, cunhado, 

tudo setenta, oitenta anos. Chamei todo mundo perto do tanque, lá no quintal: “Olha, não sei quantas 

horas, dias, semanas ou meses e anos seu Francisco tem de vida”. Família simples, bem simples, todos 

vivendo com o dinheiro da aposentadoria. “Mas, no tempo que ele tiver de vida, terá o nosso melhor, o 

meu, o do Posto e o de vocês. E nós estaremos o tempo todo afinados: o que ele precisa hoje? Vamos 

levantar as necessidades. Ai, a cama não está boa. Vamos arrumar uma cama. Fulano já arrumou na 

igreja. Ah, mas fulano vai doar um colchão de água. Perfeito! Temos que arrumar o radinho dele, porque 

ele gosta de ouvir a musiquinha dele, ele gosta do radinho dele. Então, põe a cama da esposa dele, ele 

não sabe dormir sem a esposa, põe a caminha de solteiro do lado, porque senão vai dar problema, então 

vamos articular. Mudei, arrastei móveis. Já tive que arrastar móveis para poder melhorar, já furei parede 

para deixar o soro lá no lugar certinho... quantas vezes já furei paredes... Ave Maria! É, já reorganizei 

espaços para melhorar um pouco a respiração, a ventilação,  o vento da janela não está direto.... Pensar 

junto com essa família, o quanto que a gente pode fazer. Como é que se faz para dar banho? Quando se 

tem de dar banho no leito: “Sabe o que é que você pode fazer com esse plástico? Você põe embaixo, 

desenrola assim”....14 Se eu sou enfermeira, fiz quatro anos, fiz não sei quantas camas lá como exemplo, 

davam até nota de prova para arrumação de cama quando estudei. Tem-se que fazer valer o 

conhecimento, não tem valor preso no meu corpo, o conhecimento só tem valor quando eu o dissemino 
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para quem é de direito! Não perco espaço, não tenho o menor medo. Então eu vou lá: “Olha, dona 

Fulana, aquela filha mais afastada, mais rebelde, olha a neta. Vamos lá, minha filha: a gente põe o 

plástico, põe essa outra travessa e põe a fralda, a gente dobra assim, aí você faz a massagem”. Pego na 

mão e ensino: “Aprenda a fazer massagem de conforto, vá limpando, massageando, secando. Sabe 

aquele creminho da ”lojinha de 1 real”? Olha só,  passe um pouquinho dele na pele do enfermo, espalhe 

bastante. Ó! Perfeito, perfeito! Na polpa do bumbum também, aqui no glúteo, porque não é legal ficar 

deitado. Você já pensou? Não é fácil. Agora vire devagar, com isso  você nem se cansa, vire devagar, 

traga do lado de cá, termine de limpar. Do outro lado,  faça a mesma coisa. Já tire o lençol sujo e 

molhado, passe o pano com álcool, passe toalha seca, puxe o lençol e ó! Ficou legal? Você gostou, dona 

Fulana, dona Sicrana? Banho é todo dia, não é uma vez por semana, viu? Não é porque está assim, que 

não se deve dar o banho todo dia” E vamos dividindo o conhecimento, fortalecendo. Às vezes esse 

impacto social da doutora nem sempre a eles faz grande diferença, da enfermeira, a figura do Posto que 

supervisiona, que fala, que chama para responsabilidade as outras pessoas, mas não me importa.15 O 

médico no hospital falou que vai morrer por essa semana, e manda para casa. Por que vai ficar ocupando 

leito? Infelizmente, eu já ouvi profissional falando isso, não efetivamente médico, mas um profissional do 

hospital falou para os familiares do doente que ele ia para casa para morrer em casa, porque não é para 

ficar ocupando espaço no hospital... Vamos fazer o nosso melhor. Já vi gente com diagnóstico de uma 

semana passar três, cinco meses bem feliz!16 Seu Francisco, há quatro anos atrás, eu tenho seis anos de 

PSF...há três anos e meio atrás, faleceu de uma terça para uma quarta-feira. Naquela época, na quarta-

feira os médicos do Posto em que eu trabalhava estavam em especialização, e a gente estava em 

capacitação, fora da unidade. E seu Francisco sabia que quarta-feira era o único dia que ele não 

encontraria nem a mim, nem a médica da equipe. De madrugada, ele falou para a dona senhora: “Véia, ô 

véia, tô indo...”. ”Imagina, veio! Que isso!”. ”Tô, fia, mas não tô com medo, não, só estou triste com uma 

coisa”. “Por que, fio?”. “Queria tanto que as doutoras tava aqui, queria tanto dizer pra elas, são tão boas, 

mas sei que elas estão lá naquele curso, hoje elas não vão vir pra cá e eu não vou agüentar até 

amanhã”. Era a madrugada da quarta. “Mas eu queria que elas soubessem que elas são muito 

importantes e que elas fizeram muito bem pra gente”. Esse tipo de pessoa não tem uma visita por 

semana, muitas vezes não tem hora, às vezes a gente olha para o lado e vê a necessidade. É para isso 

que a gente está aqui, que se faz diferente. E eu lembro que a agente comunitária ligou, nós já 

estávamos lá em Pinheiros: “Seu Fulano faleceu”. Nós olhamos uma para a outra: “Vamos voltar para 

trás para dar o atestado de óbito”. Pegamos o maior do trânsito de São Paulo.  Ligamos para a agente 

comunitária: “Pode falar para a família que o atestado de óbito vai ser dado, podem ficar sossegados”. 

Porque é uma angústia muito grande essa coisa do atestado, ter que ir para o hospital, fazer a necropsia, 

é muito desgastante.17.. Esse era um paciente que tinha saído do hospital com diagnóstico de uma 

semana. Haviam-se passado quatro meses. Ainda passou o aniversário em casa! Ele falava que nós 

éramos as filhas deles... Receita? Não tem. Tem perfil profissional? Tem um pouco, mas a gente se 

amolda, melhora, administra isso, aprende a administrar. Com mais recurso fica melhor? Fica, mas não é 

o recurso que vai me impedir jamais de dar apoio, de ouvir, de acolher e de no meu metro quadrado fazer 
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a diferença.18.. Tem tantos outros profissionais que não fazem, que não conseguem, não conhecem, ou 

simplesmente não querem fazer. Cada qual na sua, no meu metro quadrado vamos mudar a cama de 

lugar, conversar, olhar.  Vai chegar o torpedo de oxigênio? Está prescrito? Então vamos fazer assim, não 

importa. Há uma paciente nessas condições, e ela ainda vai viver muito, com aquela mesma DPOC 

grave, com aqueles dois torpedos de oxigênio, sonda naso-enteral. Não tem uma úlcera! Está lá. Tem 

hora que dá risada. Não sabemos, ela tem uma seqüela de AVC grande, a gente não sabe se ela está 

rindo da gente, para a gente. Mas ela solta um riso, e a família faz aquela festa!  Desmistificar um pouco 

essa coisa terminal: terminou, não tem mais o que fazer? Não, meu bem. Enquanto o Pai não mostra a 

luz, o túnel não se abre lá, não são vistos os colegas do passado, os colegas de escola, eu tenho que 

estar aqui, tenho que cortar um dobrado, cumprir meu papel, e com o máximo de competência.19 Se em 

algum momento eu sentir “Puxa, tá pesado!”, divido. E choro também, que não faz vergonha! Muitas 

vezes eu vim no caminho chorando, mas, chegando lá na casa do paciente, dá um apoio, uma força.20 E 

valorizar todos aqueles personagens, dar o valor, favorecer aquelas pessoas, dentro daquela família. 

Elas sabem fazer, só perdem o caminho. Então, você se apruma e mostra, aponta que a família encontra 

o caminho de cuidar do paciente, de fazer tudo de bom, com carinho.21 E sempre manter essa sensação 

de dever cumprido. Quando o dia chegar, todos terão uma boa noção de que fizeram, do que era para 

ser feito, tanto a família, como a equipe de saúde. Limitações ? A gente vai ter sempre...22 

S: Quer falar mais alguma coisa? 

E-I: Não, acho que já falei demais, eu sempre falo demais... 

S: Muito bom! Obrigada! 

Quadro I 

UNIDADES DE SIGNIFICADO ASSERÇÕES SIGNIFICATIVAS 
E muitas vezes, tem vários momentos em que a 
gente se faz fundamental, o enfermeiro é 
fundamental para estar ali, sentando, chorando 
junto, rindo junto, para pegar na mão, para 
esclarecer, muitas vezes, de fato, a extensão 
daquele câncer, o momento em que aquele HIV 
se encontra e já nos deixa limitados, sem 
condição de intervenção. A gente pode não ter 
condição de cura, mas temos condição de 
alívio, de melhora.1 

Sente que o seu cuidado é fundamental para a 
família que está vivenciando a terminalidade no 
domicílio. 1 

 

Às vezes, você sai de uma visita como essas 
acabada, arrasada, porque você pensa e sabe 
que, dentro da nossa sociedade, morfina não é 
uma coisa muito fácil, é uma prescrição intra-
hospitalar, tem todo um controle que, 
efetivamente, nos hospices, nas unidades de 
cuidados paliativos, no Brasil já há alguns 
casos, mas ao longo da Europa, tem-se uma 
conscientização dos profissionais muito maior: 
as bombas semi-implantadas são acessíveis às 
pessoas, não só a uma pequena camada.2 

Percebe que, às vezes, sai dessas visitas 
esgotada, pois sente falta de alguns recursos 
técnicos que amenizariam o sofrimento da 
família que vivencia a terminalidade no 
domicílio; porém, tais recursos não estão 
disponíveis para o cuidado desenvolvido dentro 
do PSF. 2 

Há locais, como os hospices, onde a pessoa vai 
num processo de dor para descansar, a família 

Ao perceber-se na realidade do PSF, longe das 
tecnologias dos hospitais e dos hospices, 



 120 

vai participar dessa internação e a pessoa vai 
descansar um pouco, utilizar artigos que são 
melhor controlados dentro do hospital, e a 
criança e o cachorro podem estar junto; o 
marido pode vir do serviço e dormir com a 
paciente no hospital, no seu quarto. Essas são 
realidades completamente fora da nossa. Mas o 
que é que podemos fazer? Se lá fazem assim, 
e muito bem, o que é que a gente faz em nosso 
metro quadrado? Como fazer o melhor e sair 
com a sensação de dever cumprido? Dando 
apoio, segurando a mão, escutando o choro, e 
se não der para a gente se segurar, choramos 
junto.3 

apóia-se em um cuidado humano em que o 
essencial é estar junto com a família. 3 

Sei que nossas professoras de administração 
nos pregariam na cruz se nos ouvissem falar 
isso. Porque enfermeira é uma nursing, e, 
nursing não pode chorar, envolver-se. A 
profissional tem que construir limites na relação 
com seu cliente. Mas no PSF, esses limites 
ultrapassam a nossa capacidade de 
imaginação! Por isso, somos muito felizes, e às 
vezes sofremos. E temos que amadurecer para 
lidar com esses limites. A realidade está aqui 
batendo no nosso glúteo, não se está ileso, 
como nas paredes do hospital. As regras do 
hospital nos forram de papéis e burocracias. Já 
trabalhei em hospital, e lá nos deixam um tanto 
quanto “protegidas”. Até o paciente chegar em 
você no hospital, já passou por não sei quantos 
seguranças, por recepcionistas, por não-sei-o-
quê. Aqui não, eles batem à sua porta e te 
chamam pelo nome: “Fulano está lá, chorando 
de dor, está chamando por você”.4 

Faz uma reflexão sobre a sua formação 
tecnicista e sente que no PSF essa postura não 
é possível, pois há uma aproximação com a 
história de vida das pessoas, e isso, muitas 
vezes, coloca o enfermeiro em situações tanto 
de felicidade quanto de sofrimento, sendo 
necessário um amadurecimento para realizar 
esse trabalho. Percebe que é um cuidado 

diferente daquele desenvolvido no hospital, pois 
lá o enfermeiro fica mais envolvido com a 
estrutura da instituição e com a burocracia 
inerente ao seu trabalho. 4  

E você olha ao redor, tem acolhimento, 
dinâmica, sala disso, resultado daquilo, tem um 
tanto de coisas que precisam ser feitas no dia a 
dia. Às vezes você tem que olhar e dizer: “Olha, 
vou agendar de novo o senhor para amanhã, 
fazer novamente uns acertos, porque 
exatamente agora eu tenho que dar um ‘furo’ 
no meu protocolo e ir lá pegar na mão de 
alguém!” Vou, e vou feliz, porque, se o paciente 
tem uma hora, um dia, uma semana, um mês 
ou um ano, não sou eu, nem o diagnóstico, o 
laudo do doutor, ou mesmo a avaliação em 
conjunto que às vezes trazem o óbvio, trazem o 
fato, não são essas questões que vão me 
delimitar. Enquanto ele estiver aqui, eu vou dar 
o meu melhor, procurar fazer, procurar dar 
suporte para a família, vou escutá-los lá, vou 
escutá-los aqui. Vou sair abraçada com eles na 
rua, com esse pai, essa mãe, esse irmão, esse 
marido que está chorando e dizendo “Por que 
comigo?”. 5 

Apesar da sobrecarga de atribuições no seu 
cotidiano de trabalho, quando é solicitado por 
familiares para uma VD a uma pessoa em fase 
terminal, prioriza essa assistência, pois sente 
que não pode delimitar esse cuidado a uma 
família que está sofrendo. 5 

E não vou dizer: “Se o senhor quer fazer, faça! Valoriza a história da família para planejar o 
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Se o senhor quer passar um chá, ou quer dar 
um banho com erva, vamos tentar ver dentro 
das condições de contaminação o menos pior... 
Faça!” Porque o familiar faz aquilo e se sente 
feliz dando um banho na perna da filha em 
função daquele câncer, daquela ferida; o 
parente fica mais tranqüilo, porque pelo menos 
ele fez alguma coisa. Se essa filha vai embora 
daqui a uns poucos dias e ele não fez nada 
porque a enfermeira disse que não era para 
fazer, ele fica pensando: “Mas se eu tivesse 
feito, minha filha tinha se curado”. A fé! Eu vou 
valorizar a fé dos familiares e, com muito “jogo 
de cintura”, contrabalançar fé/contaminação, 
custo/benefício. Será que comer um chocolate 
para o diabético que não tem só diabetes, mas 
tem tantas outras doenças, que está em fase 
terminal, será que faz tanta diferença ele não 
comer um chocolate? Não vai ser por um 
cigarro que aquela mulher vai morrer, é por 
tantos outros que já foram fumados, por tantas 
outras agressões ao corpo dela que aquele 
câncer de cabeça e pescoço evoluiu. Então não 
vai ser aquele último cigarro que vai agravar a 
doença. Deixa fumar! Não vai ser por aquele 
copo de cerveja, com moderação, com 
consciência, e favorecendo com que essa 
família reconheça o que está fazendo...6 

seu cuidado durante essa visita. 6 

Acabei de ter na semana passada um jovem de 
24 anos, que há quatro meses descobriu um 
câncer de intestino, disseminado! Abdômen 
ascítico. Esse paciente tem um filho de um ano 
e meio, e veio morar na casa da mãe porque 
não estava agüentando, não estava 
conseguindo. Nos últimos dias, obstrução 
intestinal, obstrução esofágica, epistaxe, só 
sangramento, caindo de fraqueza. O hospital 
mandou-o para casa. E a mãe naquela 
angústia: “Meu Deus, meu filho vai morrer sem 
atendimento!”.“Não senhora, não é melhor ele 
estar aqui no seu colo? E se ele estivesse lá 
sozinho, não seria mais difícil?”. “Ai, minha 
filha, mas eu sofro tanto!”. “Eu sei, mas a gente 
está aqui, segurando na sua mão. Vamos lá no 
portão para chorar e conversar”. “Ele quer 
comer, ele queria tomar caldo-de-cana, mas ele 
não tem passagem, o médico já falou. E se ele 
tomar o caldo-de-cana, vai vomitar tudo!”. “Mas 
ele não sentirá prazer pelo gosto da cana na 
boca? Então dê! Dê de pouquinho para ele não 
vomitar grandes volumes e se sentir mal, sentir 
que está incomodando, sujando. Deixe-o tomar 
um pouquinho, ele cospe um pouquinho”. 
Instalarei um soro, com um pouquinho de tudo. 
Curar? Não, mas vou deixá-lo mais estável, 
mais ameno, e esse corpo vai se desligando de 

Sente prazer ao cuidar de uma família 
vivenciando a terminalidade, pois julga que a 
diminuição do sofrimento desses familiares é 
um dever do enfermeiro. 7 
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acordo com a sua história, com a sua história 
nessa terra; cada um de nós tem uma história. 
Eu vou amenizando, diminuindo a dor, ele se 
sente mais alerta, ele vê o que está 
acontecendo, ele se cuida mais. Toma o caldo-
de-cana, fica mais com o filho, com a esposa, e 
vai morrendo devagar, diminuindo a sensação 
de sofrimento. É para isso que o enfermeiro 
está aqui. Então eu faço, e faço com o maior 
prazer.7 
Não me acanho, não. Tem horas que eu 
preciso chorar? Tem.  E quem é que faz o 
nosso feedback? Quem é que cuida da saúde 
mental do enfermeiro? É a equipe! A gente ri, a 
gente chora.8 

Percebe que, muitas vezes, sofre durante o 
cuidado, mas não se acanha em mostrar seus 
sentimentos; a sua equipe de trabalho a ajuda a 
discutir esses sentimentos. 8 

Mas enquanto estou aqui, corro atrás de 
colchão “casca de ovo”, corro atrás de cama 
hospitalar, acho gaze onde não tem, procuro 
doação de equipo para não-sei-o-que, tudo!  
Porque é para ele se sentir bem! Esta é a 
premissa: seja por uma hora, um dia, uma 
noite, uma semana, um mês, um ano, se eu 
tenho uma função nesta vida, é a de ser 
enfermeira e é de cuidar, cuidar de gente que 
cuida de gente, que cuida de gente. Então, eu 
cuido de quem está doente, da mãe que cuida 
de quem está doente, da esposa de quem está 
doente, do filho de quem está doente. 9 

Busca recursos dentro da rede assistencial e na 
comunidade para prestar uma assistência 
adequada a essa família e sente-se 
responsável por oferecer um cuidado de 
qualidade, pois essa é a sua função enquanto 
enfermeira. 9 

E mesmo com essa mãe, com essa esposa, 
com doçura, atenção, calma, paciência, a gente 
vai narrando os fatos, mantendo a fé, 
estimulando que o paciente faça tudo, que 
aproveite todos os minutos. Digo a um parente: 
“Não tem que ficar limpando casa. Fica sentada 
do lado, assistam ao programa de televisão que 
vocês tiveram pouco tempo para assistirem 
juntos, faça o docinho que ele quer, o 
mingauzinho que ele quer, e que você só fazia 
quando ele era pequeno e que agora, depois de 
ele grande, você não faz mais. Estejam juntos, 
pegue na mão dele, olhe em seus olhos, chore 
com ele”. “Ah, mas ele vai ficar sentido, ele vai 
achar que está atrapalhando”. “Não, ele estará 
vendo seu carinho, sua atenção, seu amor.10 

Sente, durante essa VD, que é importante 
valorizar a história da família para realizar um 
cuidado de qualidade. 10 

Esteja com ele, e na hora em que você achar 
que a carga está pesada demais, corra lá no 
Posto, sente perto da minha porta. Eu vou olhar 
para você e já vou saber. Estou atendendo um, 
entre um e outro peço uma licencinha. Você 
conversa comigo, chora e, às vezes, vá lá para 
o Posto só para olhar o povo passar, para sair 
dessa rotina que está te sufocando, ver que 
você está olhando e não está realmente vendo, 
sair desse óbvio, desse caminho unilateral. 
Sente lá no Posto”. Eu, como enfermeira, me 
disponho a cuidar, a acompanhar, a ouvir lá e 

Sente que o seu cuidado com uma família que 
está vivenciando a terminalidade ultrapassa os 
limites da VD e abrange todos os espaços onde 
desenvolve o seu cuidado dentro do PSF;  
entende que isso é importante. 11 
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aqui.11 

Em poucas semanas, em um mês de trabalho 
na unidade, zerada, começando do zero, 
chegamos à unidade, só tinham paredes. O 
primeiro paciente: em fase terminal, câncer, 
olha para a médica, ginecologista de formação, 
ela olha para mim e diz: “Não sei fazer isso, 
nunca dei atestado de óbito”. “Então, vamos ver 
como que funciona, não é?” Chegamos lá. 
Quando chegamos para olhar o 
senhor...Sebastião? Antonio? É, o senhor 
Antonio, a filha dele olhou para nós. A gente 
atendeu ao paciente, bem comatoso, já bem 
fraco, avaliamos, examinamos, auscutamos, 
fizemos o que a gente podia e o que não podia, 
olhamos uma para a cara da outra, eu e a 
médica, e eu disse: “Vamos colocar um soro, 
um pouco mais de energia, para diminuir a 
fadiga, algo para dor, alguma coisa para não-
sei-o-quê”. Era... não me recordo, era câncer, 
mas não me recordo que tipo e qual a 
qualidade de metástase. Eu sei que a gente 
veio para a unidade. Fui lá para onde ele 
estava, havia voltado a seu o domicílio. 
Coloquei um soro, lá ficou uma auxiliar a 
manhã inteira, sentadinha ao lado do paciente, 
trocou a roupa dele... No dia seguinte, fomos, 
eu e a médica, à sua residência novamente, e 
logo à tarde esse paciente foi a óbito... Aí 
fomos nós lá, a médica chorando muito, 
desesperada, a filha do paciente não chorava, 
mas a médica chorava demais! Eu acolhia mais 
a médica do que a filha do falecido senhor, e a 
filha olhava para a gente e falava assim:  
“Vocês são os soldados de Deus! Vocês são 
anjos que foram enviados para dar respeito 
para a morte do meu pai; meu pai morreu com 
dignidade, com respeito, não morreu jogado 
aqui, com dor, sozinho, só comigo, sem ter o 
que fazer. Vocês amenizaram sua dor, ele 
morreu tranqüilo, teve dignidade; vocês 
trouxeram respeito, vocês são soldados de 
Cristo”. E eu olhei para a médica, e ela se 
descabelando em chorar, era uma lágrima 
preenchendo o negócio, o papel, o bendito do 
atestado de óbito. Depois, saímos, e choramos 
muito: “Ai, meu Deus... a gente não fez nada!”. 
Hoje compreendo... Não, não é que a gente 
não tinha feito nada. Fizemos muito, mas 
achamos que não tínhamos feito nada... pela 
concepção da cura e pela construção do 
profissional médico, que é uma construção 
muito embasada na condição de cura e de 
intervenção, a coisa do paliativo, da qualidade 
de vida no PSF, isso borbulha, não é? Somos 

Percebe que a sua VD é importante quando a 
família valoriza o seu cuidado desenvolvido no 
domicílio. 12 
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engolidos por isso, ou absorvemos essa 
concepção e a tomamos para nós como 
conceito; ou você sofre, porque essa coisa de 
“intervenção/cura, intervenção/cura” não é 
um...12 
No PSF, no subúrbio de São Paulo, num bairro 
“dormitório”, às margens de outro município, e 
as pessoas economicamente ativas do outro 
lado da cidade, só tem velho, idoso, a criança 
muitas vezes fora da escola, e o adulto que 
está lá é porque está desempregado, é uma 
característica. É uma mazela muito grande, um 
abandono muito grande, são muitas faces do 
abandono. E aí a gente chega, e está junto! 
Senta ao lado, no começo sem saber muito o 
que fazer, mas a gente vai construindo essa 
direção, passamos um tempo no ambiente... e 
aí, com o passar do tempo, a gente não titubeia 
mais: tem que ir, vamos lá! Um agente 
comunitário ligava e falava: “Fulano de Tal 
morreu às cinco da manhã”.“Segura um 
pouquinho, a gente já está chegando”.13 

Vivencia as dificuldades sociais da família que 
tem um de seus membros falecendo no 
domicílio, mas sente que está junto nessa 
situação, e, com o passar do tempo, consegue 
construir um cuidado melhor para amenizar o  
sofrimento dos familiares e do doente. 13 

E se passam tardes inteiras... Eu já tive 
consultas assim, conversas com famílias, com 
o paciente lá no quarto, quietinho, famílias em 
que a pessoa mais jovem tinha cinqüenta anos, 
esposa, irmão, cunhado, tudo setenta, oitenta 
anos. Chamei todo mundo perto do tanque, lá 
no quintal: “Olha, não sei quantas horas, dias, 
semanas ou meses e anos seu Francisco tem 
de vida”. Família simples, bem simples, todos 
vivendo com o dinheiro da aposentadoria. “Mas, 
no tempo que ele tiver de vida, terá o nosso 
melhor, o meu, o do Posto e o de vocês. E nós 
estaremos o tempo todo afinados: o que ele 
precisa hoje? Vamos levantar as necessidades. 
Ai, a cama não está boa. Vamos arrumar uma 
cama. Fulano já arrumou na igreja. Ah, mas 
fulano vai doar um colchão de água. Perfeito! 
Temos que arrumar o radinho dele, porque ele 
gosta de ouvir a musiquinha dele, ele gosta do 
radinho dele. Então, põe a cama da esposa 
dele, ele não sabe dormir sem a esposa, põe a 
caminha de solteiro do lado, porque senão vai 
dar problema, então vamos articular. Mudei, 
arrastei móveis. Já tive que arrastar móveis 
para poder melhorar, já furei parede para deixar 
o soro lá no lugar certinho... quantas vezes já 
furei paredes... Ave Maria! É, já reorganizei 
espaços para melhorar um pouco a respiração, 
a ventilação,  o vento da janela não está 
direto.... Pensar junto com essa família, o 
quanto que a gente pode fazer. Como é que se 
faz para dar banho? Quando se tem de dar 
banho no leito: “Sabe o que é que você pode 
fazer com esse plástico? Você põe embaixo, 

Faz um planejamento junto com a família para 
cuidar do cliente fora de possibilidade 
terapêutica de cura para melhorar a qualidade 
de vida dele dentro da sua realidade sócio-
cultural. 14 
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desenrola assim”....14 
Se eu sou enfermeira, fiz quatro anos, fiz não 
sei quantas camas lá como exemplo, davam 
até nota de prova para arrumação de cama 
quando estudei. Tem-se que fazer valer o 
conhecimento, não tem valor preso no meu 
corpo, o conhecimento só tem valor quando eu 
o dissemino para quem é de direito! Não perco 
espaço, não tenho o menor medo. Então eu 
vou lá: “Olha, dona Fulana, aquela filha mais 
afastada, mais rebelde, olha a neta. Vamos lá, 
minha filha: a gente põe o plástico, põe essa 
outra travessa e põe a fralda, a gente dobra 
assim, aí você faz a massagem”. Pego na mão 
e ensino: “Aprenda a fazer massagem de 
conforto, vá limpando, massageando, secando. 
Sabe aquele creminho da ”lojinha de 1 real”? 
Olha só,  passe um pouquinho dele na pele do 
enfermo, espalhe bastante. Ó! Perfeito, perfeito! 
Na polpa do bumbum também, aqui no glúteo, 
porque não é legal ficar deitado. Você já 
pensou? Não é fácil. Agora vire devagar, com 
isso  você nem se cansa, vire devagar, traga do 
lado de cá, termine de limpar. Do outro lado,  
faça a mesma coisa. Já tire o lençol sujo e 
molhado, passe o pano com álcool, passe 
toalha seca, puxe o lençol e ó! Ficou legal? 
Você gostou, dona Fulana, dona Sicrana? 
Banho é todo dia, não é uma vez por semana, 
viu? Não é porque está assim, que não se deve 
dar o banho todo dia” E vamos dividindo o 
conhecimento, fortalecendo. Às vezes esse 
impacto social da doutora nem sempre a eles 
faz grande diferença, da enfermeira, a figura do 
Posto que supervisiona, que fala, que chama 
para responsabilidade as outras pessoas, mas 
não me importa.15 

Sente que compartilha o seu conhecimento 
técnico com a família durante essa VD com o 
intuito de melhorar a qualidade de vida do 
cliente fora de possibilidade terapêutica de 
cura. 15 

O médico no hospital falou que vai morrer por 
essa semana, e manda para casa. Por que vai 
ficar ocupando leito? Infelizmente, eu já ouvi 
profissional falando isso, não efetivamente 
médico, mas um profissional do hospital falou 
para os familiares do doente que ele ia para 
casa para morrer em casa, porque não é para 
ficar ocupando espaço no hospital... Vamos 
fazer o nosso melhor. Já vi gente com 
diagnóstico de uma semana passar três, cinco 
meses bem feliz!16 

Apesar de não ter um suporte do hospital no 
cuidado para essa família, sente que durante 
essa VD está atuando da melhor forma possível 
para diminuir o sofrimento de uma família que 
vivencia a terminalidade no lar. 16 

Esse tipo de pessoa não tem uma visita por 
semana, muitas vezes não tem hora, às vezes 
a gente olha para o lado e vê a necessidade. É 
para isso que a gente está aqui, que se faz 
diferente. E eu lembro que a agente 
comunitária ligou, nós já estávamos lá em 
Pinheiros: “Seu Fulano faleceu”. Nós olhamos 
uma para a outra: “Vamos voltar para trás para 

Sente que a necessidade de realizar a VD para 
uma família que está vivenciando a 
terminalidade é determinada pelos 
acontecimentos, pois entende que é uma fase 
difícil, em que o suporte deve ser contínuo e 
constante, sem restrições. 17 
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dar o atestado de óbito”. Pegamos o maior do 
trânsito de São Paulo.  Ligamos para a agente 
comunitária: “Pode falar para a família que o 
atestado de óbito vai ser dado, podem ficar 
sossegados”. Porque é uma angústia muito 
grande essa coisa do atestado, ter que ir para o 
hospital, fazer a necropsia, é muito 
desgastante.17 
Receita? Não tem. Tem perfil profissional? Tem 
um pouco, mas a gente se amolda, melhora, 
administra isso, aprende a administrar. Com 
mais recurso fica melhor? Fica, mas não é o 
recurso que vai me impedir jamais de dar apoio, 
de ouvir, de acolher e de no meu metro 
quadrado fazer a diferença.18 

Percebe que o recurso técnico ajuda durante o 
seu cuidado, mas não é o fator fundamental, 
pois o seu cuidado está apoiado no 
humanismo, no vínculo emocional com a 
família. 18 

 

Há uma paciente nessas condições, e ela ainda 
vai viver muito, com aquela mesma DPOC 
grave, com aqueles dois torpedos de oxigênio, 
sonda naso-enteral. Não tem uma úlcera! Está 
lá. Tem hora que dá risada. Não sabemos, ela 
tem uma seqüela de AVC grande, a gente não 
sabe se ela está rindo da gente, para a gente. 
Mas ela solta um riso, e a família faz aquela 
festa!  Desmistificar um pouco essa coisa 
terminal: terminou, não tem mais o que fazer? 
Não, meu bem. Enquanto o Pai não mostra a 
luz, o túnel não se abre lá, não são vistos os 
colegas do passado, os colegas de escola, eu 
tenho que estar aqui, tenho que cortar um 
dobrado, cumprir meu papel, e com o máximo 
de competência.19 

Sente-se responsável por prestar o cuidado de 
qualidade até o momento em que a família 
precisar de apoio, e considera isso muito 
importante. 19 

Se em algum momento eu sentir “Puxa, tá 
pesado!”, divido. E choro também, que não faz 
vergonha! Muitas vezes eu vim no caminho 
chorando, mas, chegando lá na casa do 
paciente, dá um apoio, uma força.20 

Afirma que não sente vergonha de chorar 
diante do sofrimento da família, e isso não a 
impede de prestar um cuidado centrado no 
humanismo. 20 

E valorizar todos aqueles personagens, dar o 
valor, favorecer aquelas pessoas, dentro 
daquela família. Elas sabem fazer, só perdem o 
caminho. Então, você se apruma e mostra, 
aponta que a família encontra o caminho de 
cuidar do paciente, de fazer tudo de bom, com 
carinho.21 

Sente que, durante a visita domiciliária, valoriza 
a história da família que está vivenciando a 
terminalidade. 21 

E sempre manter essa sensação de dever 
cumprido. Quando o dia chegar, todos terão 
uma boa noção de que fizeram, do que era 
para ser feito, tanto a família, como a equipe de 
saúde. Limitações ? A gente vai ter sempre...22 

Apesar das limitações, sente que consegue 
cumprir o seu papel de cuidar da família 
vivenciando a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 22 

 
Quadro II 

CONVERGÊNCIA DO DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

Percebendo a importância do cuidado 
prestado 

Sente que o seu cuidado é fundamental para a 
família vivenciando a terminalidade no 

Percebendo a importância do cuidado 
prestado 

Sente que a sua VD é importante para a família 
que está vivenciando a terminalidade de um 
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domicílio. 1 

Percebe que a sua VD é importante quando a 
família valoriza o seu cuidado desenvolvido no 
domicílio. 12  

dos seus membros no domicílio. 

Sentindo falta de suporte técnico 
Percebe que, às vezes, sai dessas visitas 
esgotada, pois sente falta de alguns recursos 
técnicos que amenizariam o sofrimento da 
família vivenciando a terminalidade no 
domicílio, porém, estes não estão disponíveis 
para o cuidado desenvolvido dentro do PSF. 2 

Sentindo falta de suporte técnico 
Sente-se esgotada quando percebe que os 
recursos técnicos existentes na medicina não 
estão disponíveis dentro do PSF para o seu 
cuidado junto à família que vivencia a 
terminalidade no domicílio. 

Enfrentando as dificuldades 
Ao perceber-se na realidade do PSF, longe das 
tecnologias dos hospitais e hospices, apóia-se 
em um cuidado humano, onde o essencial é 
estar junto com a família. 3 

Busca recursos dentro da rede assistencial e na 
comunidade para prestar uma assistência 
adequada à esta família e sente-se responsável 
em oferecer um cuidado de qualidade, pois esta 
é a sua função enquanto enfermeira.9 

Apesar de não ter um suporte do hospital no 
cuidado para esta família, sente, que durante 
essa VD, está cuidando da melhor forma 
possível para diminuir o sofrimento da família 
que vivencia a terminalidade no lar. 16 

Percebe que o recurso técnico ajuda durante o 
seu cuidado, mas não é um fator limitante, pois 
o seu cuidado está apoiado na humanidade, no 
vínculo com a família. 18 

Apesar das limitações, sente que consegue 
cumprir o seu papel de cuidar da família 
vivenciando a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 22 

Enfrentando as dificuldades 
Utiliza várias estratégias para prestar um 
cuidado de qualidade para a família que está 
vivenciando a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 

Priorizando o seu cuidado 
Apesar da sobrecarga de atribuições, quando é 
solicitado, por familiares, uma VD a uma 
pessoa em fase terminal, prioriza esta 
assistência pois, sente que não pode delimitar 
esse cuidado para uma família que está 
sofrendo. 5 

Sente que o seu cuidado a família vivenciando 
a terminalidade ultrapassa os limites da VD e 
abrange todos os espaços onde desenvolve o 
seu cuidado dentro do PSF e entende que isto 
é importante. 11 

Sente que a necessidade de realizar a VD para 
uma família vivenciando a terminalidade é 
determinada pelos acontecimentos, pois 
entende que é uma fase difícil, onde o suporte 
deve ser contínuo e constante, sem restrições. 
17 

Priorizando o seu cuidado 
Prioriza a sua assistência para a família que 
vivencia o processo de morte de um dos seus 
membros no domicílio. 

Sentindo satisfação com o cuidado prestado 
Sente prazer ao cuidar de uma família 
vivenciando a terminalidade sendo que, a 
diminuição do sofrimento destes familiares é 

Sentindo satisfação com o cuidado prestado 
Sente prazer ao cuidar da família que vivencia 
a terminalidade no domicílio. 
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um dever do enfermeiro. 7 
Demonstrando seus sentimentos 

Percebe que, muitas vezes, sofre durante o 
cuidado, mas não se acanha em mostrar seus 
sentimentos sendo que, a sua equipe a ajuda 
discutir esses sentimentos. 8 

Descreve que não sente vergonha de chorar 
diante do sofrimento da família, mas isso não a 
impede de prestar um cuidado centrado na sua 
humanidade. 20 

Demonstrando seus sentimentos 
Não esconde o seu sofrimento durante o  
cuidado de uma família que está vivenciando a 
terminalidade no domicílio. 

Convivendo com a realidade social 
Vivencia as dificuldades sociais da família que 
tem um membro morrendo no domicílio, mas 
sente que está junto com ela e com o passar do 
tempo consegue construir um cuidado para 
amenizar o seu sofrimento.13 

Convivendo com a realidade social 
Sente que consegue desenvolver o seu papel e 
estar junto com as famílias que estão 
experienciando o morrer no domicílio, apesar 
de todas as dificuldades sociais vivenciadas por 
elas. 

Compartilhando o seu conhecimento 
técnico 

Sente que compartilha o seu conhecimento 
técnico com a família durante essa VD com o 
intuito de melhorar a qualidade de vida do 
cliente fora de possibilidade terapêutica de 
cura. 15 

Compartilhando o seu conhecimento 
técnico 

Sente que compartilha o seu conhecimento 
técnico com as famílias que vivenciam a 
terminalidade no domicílio. 

Percebendo a diferença entre este cuidado 
daquele desenvolvido no hospital 

Faz uma reflexão sobre a sua formação 
tecnicista e sente que no PSF, esta postura não 
é possível, pois, há uma aproximação com a 
história de vida das pessoas e isto, muitas 
vezes, coloca o enfermeiro em situações de 
felicidade e de sofrimento, sendo necessário 
um amadurecimento para realizar este trabalho. 

Percebe que é um cuidado diferente daquele 
desenvolvido no hospital, pois dentro dele, o 
enfermeiro está protegido pela estrutura da 
instituição e pela burocracia inerente ao seu 
trabalho. 4 

Percebendo a diferença entre este cuidado 
daquele desenvolvido no hospital 

Sente que durante a VD, no PSF, o cuidado 
desenvolvido para uma família vivenciando a 
terminalidade de um de seus membros no 
domicílio é singular, diferente do que se 
aprende na graduação e diferente daquele 
desenvolvido no hospital. 4 

Valorizando a história da família 
Valoriza a história da família para planejar o 
seu cuidado durante esta visita. 6 

Sente, durante essa VD, que é importante 
valorizar a história da família para realizar um 
cuidado de qualidade. 10 

Sente que valoriza a história da família durante 
a visita domiciliária a uma família vivenciando a 
terminalidade. 21 

Valorizando a história da família 
Vivencia a história das famílias que cuidam de 
um membro em fase terminal no lar e utiliza 
essas histórias de vida para planejar a sua 
assistência na VD. 

Pensando junto com a família 
Faz um planejamento junto com a família para 
cuidar do cliente fora de possibilidade 
terapêutica de cura e melhorar a sua qualidade 
de vida dentro da sua realidade sócio-cultural. 
14 

Pensando junto com a família 
Pensa junto com a família sobre as 
necessidades do cliente que está fora da 
possibilidade terapêutica de cura. 

Sentindo-se responsável pelo cuidado 
Sente-se responsável em prestar o cuidado de 
qualidade até o momento em que a família 
precisar de apoio e considera isso muito 

Sentindo-se responsável pelo cuidado 
Sente-se responsável por cuidar da família.  
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importante. 19 
 

Análise Ideográfica Entrevista I 
Observa-se que a enfermeira entrevistada percebe a importância do seu cuidado durante a visita 

domiciliária (VD) para uma família que está vivenciando a terminalidade de um dos seus membros no 

domicílio, e sente satisfação ao realizá-lo. Ao prestar essa assistência, apesar de sofrer com a falta de 

recursos técnicos existentes para cuidados paliativos, supera esse obstáculo buscando recursos 

disponíveis dentro da rede assistencial e dentro da comunidade onde a família está inserida, bem como 

se apóia em um cuidado repleto de humanismo. Durante a visita, compartilha o conhecimento técnico que 

possui e planeja a assistência a ser dada em conjunto com a família, considerando a história e a 

realidade sócio-cultural dessa família. Dentro das suas atribuições no PSF, prioriza a assistência ao 

cliente fora de possibilidade terapêutica de cura e para os seus familiares, pois entende que o processo 

do morrer é uma fase difícil de ser experienciada. Sente-se responsável pelo cuidado durante todo o 

tempo em que a família precisa de apoio. Ao vivenciar a dor dessa família, não se incomoda em 

compartilhar os seus sentimentos e em dividir o seu sofrimento com a sua equipe de trabalho. Sente que 

o cuidado com uma família que vivencia o processo de morte de um ente querido no domicílio é singular, 

diferente daquele desenvolvido no hospital e daquele ensinado na graduação, pois o enfermeiro está 

inserido no contexto de vida das pessoas, e por isso vivencia com elas as suas histórias, as suas alegrias 

e as suas tristezas.  

 

Entrevista III 

Enfermeira, 36 anos, graduada há 7 anos e desde então trabalha no PSF. Cursou especialização em 

Saúde da Família. Na USF que atua, onde foi realizada a entrevista, está há 3 anos. 

 

S: Hoje é cinco de maio de 2006. A pergunta norteadora é: “Como é para você cuidar de uma família que 

está vivenciando a terminalidade de um dos seus membros no domicílio?”. E aí você me conta um pouco 

como é para você isso. 

E-III: Eu preciso me identificar? 

S: Não. 

E-III: É... Para mim, como enfermeira, participar dessa fase da família foi muito gratificante...1 e também 

muito doloroso, porque não é só cuidar daquele paciente.2 É diferente do hospital, de onde você vai 

embora e sabe que o outro colega vai dar continuidade ao atendimento; tem todo uma estrutura que vai 

dar um suporte a essa família. E dentro da saúde pública, de quem trabalha no PSF, a situação é muito 

diferente, você é uma referência para aquela família: ela deixa de seguir orientações do hospital e dá 

muita credibilidade aos nossos profissionais do Posto de Saúde. 3 Então, passamos a criar um vínculo, 

tornando-nos família. Família! A gente trata aquelas pessoas, e não só o doente, todos daquela família 

passam a ter uma relação muito forte com a gente. 4 E para mim foi muito gratificante participar desse 

processo, porque a gente consegue fazer um trabalho em que todos são solidários à dor do paciente, 
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existe um envolvimento grande. Quando conseguimos esse envolvimento, vemos o paciente sofrendo 

tudo mas de forma mais tranqüila, mais serena. Porque ele está dentro de seu ambiente familiar. Todos 

estão envolvidos, a gente cria um ambiente onde às vezes não podemos ser solução para o problema, 

mas podemos ser alívio. E então, passamos isso para os familiares, para eles trabalharem isso com o 

paciente. É muito gratificante para mim, foi muito importante esse trabalho. 5 Cuidei de um paciente de 

CA de cabeça e pescoço. Ele chegou com um quadro muito doloroso, a gente tinha que dar medicação, ir 

lá correndo porque, quando passava o efeito do medicamento, eram dores muito fortes, o paciente nem 

conseguia comer. Essa situação foi muito traumatizante para a família. Os hospitais não davam muito 

respaldo, e acabamos cuidando dele até o último instante. 6 Foi muito legal o envolvimento que a gente 

conseguiu... Até dos profissionais médicos, de outros profissionais também. Os agentes comunitários 

vinham também, e eles procuravam a gente, tínhamos um contato diário... A sonda entupiu, vamos ver, 

vamos procurar outras unidades que tenham, hospitais que disponham de nutricionistas, e a gente 

conseguia buscar alternativas para melhorar o quadro nutricional. Encontramos apoio. A gente se 

envolveu muito com outros profissionais, até fora da unidade, desde médico até auxiliar de enfermagem, 

e outros profissionais da saúde, da área hospitalar. Ligávamos para um, para outro. Foi uma experiência 

muito boa. 7 É muito marcante para mim, como enfermeira, gratificante, porque é um outro lado, uma 

outra realidade. 8 E eu acho que para a família também passamos esse apoio de outros profissionais. O 

atendimento no domicílio foi um trabalho de descoberta para essa família, diferente de tudo o que a gente 

já viu na área da saúde. É uma coisa bem diferente, mesmo. Acho que é isso. 9 

S: Fala um pouquinho desse “diferente”. 

E-III: O que é “diferente”? O “diferente” acho que é a gente acreditar – emociona-se e chora – Não sei por 

quê... Estou a fim de prestar uma assistência além da profissional, não sei por quê! – continua chorando. 

Além de você ser profissional, você é um ser humano, uma pessoa. Porque tudo o que a gente 

desenvolveu com essa família foi muito além do ser enfermeiro. Até depois, quando o paciente faleceu, 

fazermos tamponamento, fazermos atestado de óbito... A gente acompanhou todo o processo. Além de 

ser profissional... não é só ser profissional, é muito mais – diz ainda chorando. Por isso, acho que a gente 

conseguiu... criamos vínculos, conseguimos dar uma qualidade final de vida melhor. Foi tudo tão tranqüilo 

quando o paciente chegou a vir a óbito, nossa! Todo mundo junto! Olhando um para o outro... Terminou. 

o nosso trabalho. 10  Todo mundo estava tranqüilo. Quando o paciente foi embora, não houve sofrimento, 

foi uma coisa muito boa, e toda a unidade de saúde ficou sabendo, ou já tinha ouvido falar. Foi um 

movimento muito grande, foi muito bom. 11 

S: Posso fazer mais uma perguntinha? 

E-III: Pode, pode. 

S: Você falou no começo que era uma coisa gratificante, mas que também é doloroso. Fala um 

pouquinho desse “doloroso” para mim. 

E-III: Doloroso porque às vezes falta recurso, há a condição social, não? Você vê: mora um monte de 

pessoas aglomeradas, moram assim, em condições de saneamento horrível!  Nesse caso que eu estava 

contando, a gente tinha exposição de inseto, de moscas. A doença exala um odor muito forte. Tinha 
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exposição de lesão porque criou-se um tumor, e tinha um desconforto muito grande. E aquela família 

ficou cansada. A estrutura do local onde moravam sem condição nenhuma de higiene, de moradia, até 

mesmo de recurso para a alimentação... 12 E tinham crianças juntas, gestante junto, morando no mesmo 

espaço com esse senhor em fase terminal. Era uma mistura de várias pessoas, em várias fases de sua 

vida, convivendo num contexto como esse paciente. E como você trabalha? A criança que vê aquilo, a 

gestante, que tem todos os seus enjôos com aquele odor, com aquela secreção... Aquele quadro. Você 

tem que trabalhar tudo isso para não haver a rejeição do paciente, sua exclusão da família. Você trabalha 

isso, para terem paciência, tanto a gestante quanto a criança, naquele envolvimento com o idoso que 

está com dor, que não está com paciência, que queria até morrer e não podia, e tinha que esperar sua 

hora. Nesse aspecto a gente teve bastante dificuldade... 13 Doeu muito, porque às vezes você tinha que 

ficar ali. Tinha o hospital que não... que dizia: “Vai ocupar um leito para um paciente desse que você não 

tem muito... não espera muito do quadro? Tem que cuidar dele dentro de casa”. É doloroso isso, você 

não tem uma estrutura para o paciente que vem para casa, e você não tem condições de cuidar melhor, 

não tem recurso, não tem como dar orientação, de que a família tanto precisa. 14 A família acha que o 

paciente tem que ir para o hospital, que eles não têm condições de cuidar dele. E o hospital não aceitar o 

paciente, e eles terem que assumir o paciente até o momento de ele ir embora... Às vezes, a gente 

falava: “Ai, meu Deus do céu! Não pode ficar aqui”, Até para descansar um pouco a família, precisa ir 

para o hospital. Mas o hospital: “Olha, volta para o Posto de Saúde”.15 E a gente assumiu mesmo, chegou 

uma fase em que a gente nem queria mais hospital – riu –, porque tirar o paciente do conforto, da cama 

dele, da casa dele para ir para o hospital, e chegar lá, fazer um procedimento que, na unidade, buscando 

recursos locais, conseguíamos fazer para amenizar a dor do paciente. Não tem nem por que causar esse 

trauma para o paciente levá-lo para o hospital.16  No fim, esse paciente acabou dando óbito dentro de 

casa. Tínhamos arrumado todas as medicações mais potentes para amenizar as dores dele. 

Improvisamos alimentação de sonda nasogástrica, na parede; pusemos prego na parede, sabe? A gente 

fez um terremoto lá! Vai para a unidade ver se tem sonda, ver se consegue manter uma alimentação 

melhor.17 Foi essa a experiência que eu vivenciei. Foi muito gratificante mesmo, para mim, como pessoa 

e como profissional, viver o lado do outro. 18 

S: Muito bom! Quer falar mais alguma coisa? 

E-III: Não, não, acho que é isso mesmo. Não sei se eu pude ajudar. 

S: Muito! Muito bom! Obrigada. 

Quadro I 

UNIDADE DE SIGNIFICADO ASSERÇÕES SIGNIFICATIVAS 
Para mim, como enfermeira, participar dessa 
fase da família foi muito gratificante...1 

Percebe o cuidado como gratificante. 1 

e também muito doloroso, porque não é só 
cuidar daquele paciente.2 

E também doloroso vivenciar esse cuidado. 2 

É diferente do hospital, de onde você vai 
embora e sabe que o outro colega vai dar 
continuidade ao atendimento; tem todo uma 
estrutura que vai dar um suporte a essa família. 

Sente que esse cuidado é diferente daquele 
prestado dentro do hospital, porque intra-
hospitalar quando termina o plantão, o colega 
assume o cuidado, já no PSF se percebe como 
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E dentro da saúde pública, de quem trabalha no 
PSF, a situação é muito diferente, você é uma 
referência para aquela família: ela deixa de 
seguir orientações do hospital e dá muita 
credibilidade aos nossos profissionais do Posto 
de Saúde. 3 

referência para a família, a qual muitas vezes 
deixa de seguir orientações do hospital para 
seguir as dos profissionais da equipe de saúde 
da família. 3 

Então, passamos a criar um vínculo, tornando-
nos família. Família! A gente trata aquelas 
pessoas, e não só o doente, todos daquela 
família passam a ter uma relação muito forte 
com a gente. 4  

O vínculo desenvolvido durante esse cuidado 
faz com que a enfermeira se sinta parte da 
família. A relação desenvolvida durante esse 
cuidado é muito forte, tanto com o cliente como 
com a família. 4 

E para mim foi muito gratificante participar 
desse processo, porque a gente consegue 
fazer um trabalho em que todos são solidários à 
dor do paciente, existe um envolvimento 
grande. Quando conseguimos esse 
envolvimento, vemos o paciente sofrendo tudo 
mas de forma mais tranqüila, mais serena. 
Porque ele está dentro de seu ambiente 
familiar. Todos estão envolvidos, a gente cria 
um ambiente onde às vezes não podemos ser 
solução para o problema, mas podemos ser 
alívio. E então, passamos isso para os 
familiares, para eles trabalharem isso com o 
paciente. É muito gratificante para mim, foi 
muito importante esse trabalho. 5 

 Sente que esse cuidado é gratificante, pois 
desenvolve um trabalho no qual todos se 
sentem solidários à dor do paciente, e existe 
um envolvimento muito grande. Quando existe 
o envolvimento dentro do ambiente familiar, 
sente que o paciente sofre, mas de forma mais 
tranqüila e serena. Percebe que a criação 
desse ambiente favorece um cuidado, não de 
solução para o problema, mas de alívio, e isso 
é transmitido aos familiares para que eles 
possam trabalhar com o cliente. Sente esse 
cuidado como gratificante, um trabalho muito 
importante. 5 

Os hospitais não davam muito respaldo, e 
acabamos cuidando dele até o último instante. 6 

Os hospitais não davam respaldo, e então o 
cuidado foi prestado dentro do PSF. 6     

Foi muito legal o envolvimento que a gente 
conseguiu... Até dos profissionais médicos, de 
outros profissionais também. Os agentes 
comunitários vinham também, e eles 
procuravam a gente, tínhamos um contato 
diário... A sonda entupiu, vamos ver, vamos 
procurar outras unidades que tenham, hospitais 
que disponham de nutricionistas, e a gente 
conseguia buscar alternativas para melhorar o 
quadro nutricional. Encontramos apoio. A gente 
se envolveu muito com outros profissionais, até 
fora da unidade, desde médico até auxiliar de 
enfermagem, e outros profissionais da saúde, 
da área hospitalar. Ligávamos para um, para 
outro. Foi uma experiência muito boa. 7  

Sente que houve um envolvimento de outros 
profissionais da área da saúde dentro do PSF e 
também na área hospitalar. ,Isso foi vivenciado 
como uma boa experiência e também como 
uma situação de apoio. 7 

É muito marcante para mim, como enfermeira, 
gratificante, porque é um outro lado, uma outra 
realidade. 8  

Sente que essa vivência é marcante e 
gratificante, pois vivencia uma outra realidade. 8 

E eu acho que para a família também 
passamos esse apoio de outros profissionais. O 
atendimento no domicílio foi um trabalho de 
descoberta para essa família, diferente de tudo 
o que a gente já viu na área da saúde. É uma 
coisa bem diferente, mesmo. Acho que é isso. 9 

Percebe que a família também vivenciou um 
cuidado singular, diferente de tudo o que existe 
na área da saúde. 9 

O “diferente” acho que é a gente acreditar – 
emociona-se e chora – Não sei por quê... Estou 
a fim de prestar uma assistência além da 

 Sente que o diferencial desse cuidado é que 
ele vai além do profissional, envolvendo 
também o aspecto pessoal, humano do 
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profissional, não sei por quê! – continua 
chorando. Além de você ser profissional, você é 
um ser humano, uma pessoa. Porque tudo o 
que a gente desenvolveu com essa família foi 
muito além do ser enfermeiro. Até depois, 
quando o paciente faleceu, fazermos 
tamponamento, fazermos atestado de óbito... A 
gente acompanhou todo o processo. Além de 
ser profissional... não é só ser profissional, é 
muito mais – diz ainda chorando. Por isso, acho 
que a gente conseguiu... criamos vínculos, 
conseguimos dar uma qualidade final de vida 
melhor. Foi tudo tão tranqüilo quando o 
paciente chegou a vir a óbito, nossa! Todo 
mundo junto! Olhando um para o outro... 
Terminou. o nosso trabalho. 10  

enfermeiro. Percebe que o cuidado foi além do 
profissional, pois acompanhou todo o processo 
de terminalidade junto com a família, até o 
momento do óbito. Esse cuidado favoreceu a 
formação do vínculo, além de ter propiciado 
melhor qualidade de vida ao cliente. Quando o 
cliente morreu, todos estavam tranqüilos, pois 
estavam juntos. 10 

Todo mundo estava tranqüilo. Quando o 
paciente foi embora, não houve sofrimento, foi 
uma coisa muito boa, e toda a unidade de 
saúde ficou sabendo, ou já tinha ouvido falar. 
Foi um movimento muito grande, foi muito bom. 
11 

Sente que todos os profissionais envolvidos 
com esse cuidado estavam tranqüilos. Quando 
o paciente morreu, não vivenciou tal fato como 
um sofrimento, foi um acontecimento bom, pois, 
na unidade de saúde, todos já sabiam que 
aquilo ia ocorrer. Foi um movimento muito 
grande e muito bom. 11 

Doloroso porque às vezes falta recurso, há a 
condição social, não? Você vê: mora um monte 
de pessoas aglomeradas, moram assim, em 
condições de saneamento horrível!  Nesse caso 
que eu estava contando, a gente tinha 
exposição de inseto, de moscas. A doença 
exala um odor muito forte. Tinha exposição de 
lesão porque criou-se um tumor, e tinha um 
desconforto muito grande. E aquela família 
ficou cansada. A estrutura do local onde 
moravam sem condição nenhuma de higiene, 
de moradia, até mesmo de recurso para a 
alimentação... 12 

Esse cuidado foi vivenciado com dor quando a 
enfermeira se deparou com a realidade social 
da família, que era precária, sem estrutura 
domiciliar e sem saneamento básico, em que 
várias pessoas da família, em ciclos de vida 
diferentes, vivenciavam a terminalidade. 12 

E tinham crianças juntas, gestante junto, 
morando no mesmo espaço com esse senhor 
em fase terminal. Era uma mistura de várias 
pessoas, em várias fases de sua vida, 
convivendo num contexto como esse paciente. 
E como você trabalha? A criança que vê aquilo, 
a gestante, que tem todos os seus enjôos com 
aquele odor, com aquela secreção... Aquele 
quadro. Você tem que trabalhar tudo isso para 
não haver a rejeição do paciente, sua exclusão 
da família. Você trabalha isso, para terem 
paciência, tanto a gestante quanto a criança, 
naquele envolvimento com o idoso que está 
com dor, que não está com paciência, que 
queria até morrer e não podia, e tinha que 
esperar sua hora. Nesse aspecto a gente teve 
bastante dificuldade... 13  

Sente que teve dificuldade em trabalhar com os 
membros da família no cuidado ao cliente em 
fase terminal devido aos vários estágios do 
ciclo vital dos seus membros. 13 
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Doeu muito, porque às vezes você tinha que 
ficar ali. Tinha o hospital que não... que dizia: 
“Vai ocupar um leito para um paciente desse 
que você não tem muito... não espera muito do 
quadro? Tem que cuidar dele dentro de casa”. 
É doloroso isso, você não tem uma estrutura 
para o paciente que vem para casa, e você não 
tem condições de cuidar melhor, não tem 
recurso, não tem como dar orientação, de que a 
família tanto precisa. 14  

Sente que era um cuidado vivenciado com dor 
devido à ausência de uma rede de apoio, pois, 
quando o paciente era mandado para o 
hospital, não havia leito para  sua internação. 14 

A família acha que o paciente tem que ir para o 
hospital, que eles não têm condições de cuidar 
dele. E o hospital não aceitar o paciente, e eles 
terem que assumir o paciente até o momento 
de ele ir embora... Às vezes, a gente falava: “Ai, 
meu Deus do céu! Não pode ficar aqui”, Até 
para descansar um pouco a família, precisa ir 
para o hospital. Mas o hospital: “Olha, volta 
para o Posto de Saúde”.15  

Percebia que o cliente tinha de estar no hospital 
devido às condições da família, mas o hospital 
devolvia o paciente para casa, para que o 
cuidado fosse prestado pelo PSF. 15 

E a gente assumiu mesmo, chegou uma fase 
em que a gente nem queria mais hospital – riu 
–, porque tirar o paciente do conforto, da cama 
dele, da casa dele para ir para o hospital, e 
chegar lá, fazer um procedimento que, na 
unidade, buscando recursos locais, 
conseguíamos fazer para amenizar a dor do 
paciente. Não tem nem por que causar esse 
trauma para o paciente levá-lo para o hospital.16   

Assumiu o cuidado dentro da estrutura do PSF, 
pois percebeu que era mais traumatizante para 
o paciente sair da sua casa e não receber apoio 
do hospital. 16 

No fim, esse paciente acabou dando óbito 
dentro de casa. Tínhamos arrumado todas as 
medicações mais potentes para amenizar as 
dores dele. Improvisamos alimentação de 
sonda nasogástrica, na parede; pusemos prego 
na parede, sabe? A gente fez um terremoto lá! 
Vai para a unidade ver se tem sonda, ver se 
consegue manter uma alimentação melhor.17  

Assumiu o cuidado até o óbito do paciente, 
conseguindo recursos para amenizar seu 
sofrimento, improvisando estrutura da casa e 
materiais usados durante o cuidado. 17 

Foi essa a experiência que eu vivenciei. Foi 
muito gratificante mesmo, para mim, como 
pessoa e como profissional, viver o lado do 
outro. 18 

Sente que esse cuidado foi gratificante para ela 
enquanto profissional, mas também enquanto 
pessoa, pois vivenciou o lado do outro. 18 

 
Quadro II 

CONVERGÊNCIA DO DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

Sentindo satisfação com o cuidado prestado 
Percebe o cuidado como gratificante. 1 

Sente que este cuidado é gratificante, pois 
desenvolve um trabalho, onde todos se sentem 
solidários a dor do paciente e existe um 
envolvimento muito grande. Quando existe o 
envolvimento dentro do ambiente familiar, sente 
que o paciente sofre, mas, de forma mais 
tranqüila e serena. Percebe que a criação deste 
ambiente favorece um cuidado, não de solução 
para o problema, mas de alívio e isto é passado 
para os familiares, para que eles possam 

Sentindo satisfação com o cuidado prestado 
Sente que é um cuidado gratificante, pois 
percebe que consegue ajudar a família a 
vivenciar a terminalidade de seu membro, 
aliviando o seu sofrimento. 
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trabalhar com o cliente. Sente este cuidado 
como gratificante e um trabalho muito 
importante. 5 

Sente que esta vivência é marcante e 
gratificante, pois vivencia uma outra realidade. 8 

Sente que este cuidado foi gratificante para ela 
enquanto pessoa e enquanto profissional, pois 
vivenciou o lado do outro. 18 

Percebendo a diferença entre este cuidado 
daquele desenvolvido no hospital 

Sente que este cuidado é diferente daquele 
prestado dentro do hospital, porque intra-
hospitalar quando termina o plantão, o colega 
assume o cuidado, já no PSF se percebe como 
referência para a família, que muitas vezes 
deixa de seguir orientações do hospital para 
seguir as dos profissionais da equipe de saúde 
da família. 3 

Percebe que a família também vivenciou um 
cuidado singular, diferente de tudo que existe 
na área da saúde. 9 

Sente que o diferente deste cuidado é que ele 
vai além do profissional, envolvendo também, o 
lado pessoal, humano do enfermeiro. Percebe 
que o cuidado foi além do profissional, pois 
acompanhou todo o processo de terminalidade 
junto com a família, até o momento do óbito. 

Então, este cuidado, favoreceu a formação do 
vínculo e também uma qualidade de vida para o 
cliente. Quando o cliente morreu todos estavam 
tranqüilos, pois estavam juntos. 10 

Percebendo a diferença entre este cuidado 
daquele desenvolvido no hospital 

Sente que o cuidado prestado à família que 
vivencia a terminalidade de um dos seus 
membros é singular, pois ultrapassa o 
profissional e envolve o aspecto pessoal do 
enfermeiro. 

Sentindo falta de uma rede assistencial 
Os hospitais não davam respaldo e então o 
cuidado foi prestado dentro do PSF. 6     
Sente que era um cuidado vivenciado com dor 
devido a ausência de uma rede de apoio, pois 
quando o paciente era mandado para o hospital 
não havia leito para a sua internação. 14 
Percebia que tinha que estar no hospital devido 
as condições da família, mas o hospital 
devolvia o paciente para casa para que o 
cuidado fosse prestado pelo PSF. 15 

Sentindo falta de uma rede assistencial 
Sente falta de um suporte técnico de nível 
secundário. 

Convivendo com a realidade social 
Este cuidado foi vivenciado com dor quando se 
deparou com a realidade social da família, que 
era precária, sem estrutura domiciliar e sem 
saneamento básico, onde várias pessoas da 
família, em ciclos de vida diferente vivenciavam 
a terminalidade. 12 

Convivendo com a realidade social 
Sente dor quando se depara com a realidade 
social precária da família 

Enfrentando as dificuldades 
Sente que houve um envolvimento de outros 
profissionais da área da saúde, dentro do PSF 
e também da área hospitalar, isto foi vivenciado 
como uma boa experiência e também como 
uma situação de apoio. .7 

 Sente que todos os profissionais envolvidos 

Enfrentando as dificuldades 
Assume, dentro da estrutura do PSF, o cuidado 
prestado à família que está vivenciando a 
terminalidade no domicílio, usando a sua 
criatividade e sente-se apoiada por outros 
profissionais do PSF e também da área 
hospitalar 
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com este cuidado estavam tranqüilos. Quando 
o paciente morreu, não vivenciou isto como um 
sofrimento, foi uma coisa boa, pois, na unidade 
de saúde, todos já sabiam, então, foi um 
movimento muito grande e muito bom. 11 

Assumiu o cuidado dentro da estrutura do PSF, 
pois percebeu que era mais traumatizante para 
o paciente sair da sua casa e não receber apoio 
do hospital para o seu cuidado. 16 

Assumiu o cuidado até o óbito do paciente, 
arrumando recursos para amenizar o 
sofrimento, improvisando estrutura da casa e 
materiais usados durante o cuidado. 17 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

O vínculo desenvolvido durante este cuidado 
faz com que ela se sinta parte da família. A 
relação desenvolvida durante este cuidado é 
muito forte, tanto com o cliente, como com a 
família. 4  

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Vivencia a formação de vínculo com a família. 

Encontrando dificuldades na relação com a 
família 

Sente que teve dificuldade em trabalhar com os 
membros da família no cuidado ao cliente em 
fase terminal devido os vários estágios do ciclo 
vital dos seus membros. 13 

Encontrando dificuldades na relação com a 
família 

Sente dificuldade em trabalhar com membros 
da família no cuidado ao paciente em fase 
terminal. 

 

Análise Ideográfica Entrevista III 

A enfermeira entrevistada vivencia com satisfação a visita domiciliária à família com um membro 

em fase terminal, pois sente que, o seu cuidado abranda o sofrimento das pessoas. Quando cuida dessa 

família, vivencia a formação de vínculo e estabelece uma relação forte com os seus membros, 

experienciando momentos de tristeza e de alegria durante o seu cuidado. Percebe esse cuidado 

desenvolvido no domicílio como singular, pois a sua assistência ultrapassa o seu papel profissional e 

atinge o seu lado humano. Sente falta de um suporte técnico de nível hospitalar para amenizar, em 

algumas situações, a dor do cliente fora de possibilidade terapêutica de cura, assim como abrandar o 

cansaço e o sofrimento dos familiares. Sofre quando se depara com a difícil realidade social da família 

que cuida de um ente morrendo, realidade esta permeada por pobreza e miséria. Quando cuida de uma 

família no domicílio cujos membros estão passando por vários estágios do seu ciclo vital (infância, 

gestação e morte), sente dificuldade para discutir a terminalidade do cliente. Para realizar essa visita 

domiciliária e proporcionar uma qualidade de vida melhor a essa família, busca recursos dentro da rede 

assistencial e da comunidade, assumindo o cuidado que é negado por outros níveis de atenção à saúde. 

Diante dessa vivência, percebe, em alguns momentos, que não está sozinha, e encontra apoio de outros 

profissionais da área de saúde e da sua equipe de trabalho para ajudá-la a lidar com a situação.   
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Entrevista IV 

Enfermeira, 40 anos, graduou-se em “Enfermagem” no ano de 1988. A sua atuação profissional iniciou-se 

na área hospitalar, onde permaneceu trabalhando por 11 anos. Trabalha no PSF há sete anos, e até hoje 

permanece na mesma USF. Especialista em “Saúde da Família”, em “Enfermagem Obstétrica” e em 

“Saúde do Trabalhador”. 

 

S: Já está gravando, tá? Hoje é dia 10 de maio. Quero que você me conte: como é para você cuidar de 

uma família que está vivenciando a terminalidade de um dos seus membros no domicílio? 

E-IV: Ai, é difícil...1 É difícil. Assim, é até difícil de responder a essa pergunta, porque eu não tenho 

muitos pacientes terminais. Minha área é ótima! –rindo. A maioria dos meus pacientes tem morte súbita, 

a maioria... Eu tive o quê? Três pacientes que sofreram. Foi muito difícil pelo vínculo familiar. 2 Teve uma 

paciente cujo processo foi muito difícil. Chamava-se Josefa, tinha Hansen, e depois CA de ovário. Os 

pais idosos, o pai e a mãe têm mais de oitenta anos, ela já tinha 50 anos. Foi muito difícil mesmo assim, 

a perda da paciente. Para a família, foi bem difícil. Com relação às minhas visitas, é difícil de avaliar. De 

falar sobre isso - silêncio.3 

S: Mas como é para você sair daqui (da unidade), caminhar até lá para aquela visita, realizar a visita lá? 

Fala um pouquinho sobre esse caso, conta um pouquinho como que foi. 

E-IV: A gente já saía daqui triste porque sabia que ia encontrar uma situação pior ainda. Eu não gosto de 

lidar com a morte, eu, particularmente, entendeu?4 

S: É? 

E-IV: Não que eu não aceite a morte, entendeu? Todo mundo nasce, cresce e morre, mas que é difícil, é. 

Eu fico me colocando no lugar do paciente, eu me coloco muito no lugar... Eu sei que é muito difícil 

aceitar a perda do paciente, e o pior de tudo é aceitar o sofrimento desse paciente. Porque a gente chega 

lá, eles acham que a gente vai resolver o problema. A gente vai apenas amenizar, tentar esclarecer 

algumas dúvidas, não é? Não tem muito o que a gente falar. A gente tenta consolar, na realidade, não é? 

Sei lá, eu acho que é isso.5 

S: Fala um pouquinho. Você falou que é difícil esse caso que você vivenciou, vamos pegar esse caso 

para você contar um pouquinho, que foi muito difícil por conta dessa história de os pais serem idosos. 

Desenrola um pouquinho essa história, conta um pouco como se você estivesse contando mesmo o caso 

para mim. 

E-IV: Olha, a família já é uma... eles vieram de Minas; então, já é uma família de pouca instrução. O pai 

analfabeto, a mãe sabe ler e escrever, mas só sabe o básico. E assim, a paciente, quando veio de Minas, 

já tinha Hansen. Ela ficou com várias seqüelas, com várias seqüelas mesmo: não andava, totalmente 

acamada, tinha muitas feridas. Estava com 46 anos quando aí ela começou com queixa de dor, dor, dor. 

Aí, foi no GO, fez um ultrassom, foi... – há interrupção na sala de entrevista por um paciente pedindo 

informação. 

S: Você estava falando do caso. 
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E-IV: Sim, aí quando fizeram uma tomografia, era CA uterino. Fizeram histerectomia, mas já estava com 

metástase. A família vinha aqui toda a semana, toda semana eles vinham aqui: “Ai! A gente precisa de 

visita, a Josefa está muito mal, ela está com muita dor”. Estava tomando Tramadol. Já tinha parado o 

tratamento de Hansen, porque já não tinha mais prognóstico, mesmo. Assim, quando a gente ia à casa 

da paciente, estava tudo ótimo, maravilhoso, porque eu acho que a família também esperava um apoio e 

um desabafo, eu acho... Quando a gente passava uma semana sem ir à visita, a mãe da paciente vinha 

aqui e acabava com a gente. Dizia que a gente não estava interessado, que a Josefa estava sofrendo e 

que... – risos. Era complicado, foi muito complicado esse caso.6 Além desse caso, também teve outro, de 

uma paciente super nova, de 32 anos, que teve CA de reto, e ela morreu muito rápido. Era só ela, com 

três filhas adolescentes. Esse também foi um caso muito difícil de se lidar.7 

S: E teve cuidado domiciliário? 

E-IV: Teve, teve. Foi muito sofrido. Os cuidados não eram adequados, a família tinha uma higiene 

péssima; com CA de reto... aquele odor horrível. A gente orientava quanto à limpeza, o tomar banho, e a 

mulher não tomava banho, não davam banho porque achavam que, por causa da colostomia, não tinha 

que dar banho!8 Foi complicado. O pessoal do Ipiranga (hospital) não esclareceu que a mulher não tinha 

prognóstico; ela estava com metástase em tudo, no fígado!9 

S: No hospital? 

E-IV: É, o Hospital Ipiranga, ele não teve... eles não orientaram as filhas da paciente. E as meninas eram 

todas adolescentes, mesmo: tinham idades de 14, 16 e 18 anos. Quando eu fui falar que, pelo resumo de 

alta, a paciente não tinha mais prognóstico, nossa! As meninas quase me bateram – risos.10 

S: Foi em uma visita que você fez isso? 

EIV: Foi numa visita. Eu falei: “Gente, vocês leram o resumo de alta, vocês viram o que está escrito?”. Aí, 

uma das filhas falou que eu estava louca: “Imagina, você está louca! Minha mãe não pode morrer aqui, 

ela é muito nova!”. E eu falei: “Você já leu o que ela tem? Você leu o resumo de alta? Olha aqui, está com 

metástase nos rins, no fígado, no baço, no pulmão, está com insuficiência respiratória”.11 E já estava com 

aquela Síndrome de..., tudo aberto, estava muito feio. E a paciente fumando. Ela fumava, estava 

morrendo e fumando, e a gente tentando esclarecer as meninas, porque elas tinham que ver um parente 

próximo para ficar responsável por elas, porque eram todas menores de idade, praticamente. Até hoje 

elas moram sozinhas, até hoje... 

S: “Fala para mim como foi ir lá conversar com essas meninas, como que foi pra você isto? 

E-IV: Para mim foi difícil, é o que eu te falo... Ai, meu Deus, é tão difícil ver que a pessoa está 

definhando, principalmente os acamados. E essas doenças degenerativas... carcinoma... que a gente vê 

que vai morrer mesmo, é complicado a gente chegar e dizer: “Olha, é... Seu pai vai morrer daqui a um 

mês – riso. Não é complicado, é difícil. Até porque eu não aceito muito a morte, eu não sei se é a minha 

religião e tudo o mais. Eu acho difícil, é muito difícil.12 

S: Posso perguntar um pouquinho mais? 

E-IV: Aaaaai!! Fala! 

S: Fala um pouquinho sobre esse “difícil”, porque você falou da sua religião, fala desse “difícil” para mim. 
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E-IV: Eu sou espírita. Eu sou...– interrupção da entrevistas com um paciente pedindo informação à 

entrevistada. 

S: Então, vamos retomar?  

E-IV: Para mim, não existe morte, entendeu? Não existe a morte, a morte é física. Só que a maioria dos 

pacientes da minha área são evangélicos, então eles não aceitam isso. Para eles, acabou, acabou. E 

para mim, não é assim. Na reencarnação, entendeu? Só que, se você for falar de reencarnação para o 

evangélico, nossa Senhora! A discussão vai longe. E o vínculo que a família tem com o doente... Vínculo 

de família, acho que isso é o difícil.13 

S: De lidar com isso? 

E-IV: Eu acho. 

S: De lidar com essa situação de família? 

E-IV: De família... 

S: Fala um pouquinho. 

E-IV: Com risos, começa a falar: Ai, meu Deus! Como eu vou fazer para explicar? Olha, eu tiro também 

por uma usuária... Só que neste outro caso aqui, a criança faleceu por morte súbita. Menino de sete 

anos, primeiro filho da mulher, ela entrou em parafuso. Precisamos nesse caso da saúde mental, porque 

ela não aceitava a morte do filho, ela preferia ter o filho deficiente a ele estar morto. Esse caso também 

foi muito difícil... Ela engravidou depois, teve gemelar, e uma das meninas tem problema, e ela morre de 

medo, é apavorada. A menina tosse, ela está aqui no Posto. E colocou o mesmo nome do menino: ele se 

chamava Fernando, e ela é Fernanda. Ela teve duas meninas, e também foi muito complicado. Ela não 

aceitava a morte de maneira alguma, não aceitava, ela via o menino em tudo! Ela foi desmontar o quarto 

do menino quase dois anos depois do seu falecimento! Porque, para ela, ele estava ali, entendeu? É isso 

que eu falo, depende muito. Mãe e filho... é muito triste, principalmente mãe e filho, não é? Você é mãe? 

S: Não, eu não sou. 

E-IV: Eu sou, então, sei lá, eu acho muito complicado. Minha mãe já ficou doente, e eu fiquei muito mal 

também. Vou falar de morte e vou chorar, eu... – risos, olhos lacrimejando. Ai meu Deus, como é difícil! 

Como eu explico a morte, meu Deus? A morte, para mim, não é o fim, mas... é um recomeço. – silêncio. 

Só que, para a gente, quando nos separamos, é muito difícil, porque a gente quer pegar, quer tocar na 

pessoa que já não está mais viva. Então, você não vai pegar nunca mais o falecido. Eu sinto isso na 

família, que eles querem a presença da pessoa, e a gente sabe que vai morrer, e acabou.14 Para umas 

famílias, é um alívio, mas para outras, não, é um sofrimento maior ainda. Como o caso dessa Lenita, que 

perdeu seu filho. Já para dona Maria, acho que foi um alívio. Acho assim: foi um alívio. Porém, ela achou 

que foi um pouco de culpa nossa, da equipe, que não deu assistência suficiente. Ela queria que nós 

visitássemos o paciente todos os dias, entendeu?15 Não me lembro de casos... De pacientes terminais, 

foram mais esses... Na minha área quase não tem. Teve um câncer de língua também, o paciente 

sofreu... Fazia químio, a gente o acompanhava na químio, mas a mulher sofria junto com o marido, sofria 

muito. Então, para ela, quando ele faleceu, foi um alívio. Ela chegou a falar que foi um alívio, porque ele 
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estava assim... ele emagreceu 30 quilos,  estava definhando, mesmo. Então, para ela, foi um alívio. Acho 

que depende muito da patologia.que cada um tem. 

S: Mas, como você me disse, para você, enfermeira, cuidando de uma família nessa situação, é difícil? É 

isso mesmo? 

E-IV: É difícil, e vai depender do enlace familiar. E da patologia que se tem. Por isso, é complicado a 

gente tentar falar aqui de morte. Mesmo da nossa assistência, é complicado por isso.16 Porque no caso 

da Lenita, a gente não tem como ajudar, era o único filho dela, o que você vai falar?  Não tem o que você 

falar. Infelizmente, o seu filho morreu, vou fazer o quê? Ela estava do lado dele quando ele faleceu. Pela 

história que ela conta, ele broncoaspirou, entendeu? Então, ela se culpava. E se a gente falava: “Não, 

não é assim, a gente nasce, cresce e morre, independentemente da idade”, ela não aceitava. Às vezes, 

eu ia fazer visita e acabava chorando junto com a mulher – risos. Porque é difícil, como é que você vai 

convencer uma pessoa, que estava com o filho são, e em dois dias morreu, não é? É super complicado. 

Agora, já em casos de carcinoma, por exemplo, é mais fácil a aceitação da família, e a nossa atuação 

também. A nossa aceitação também depende muito do caso.17 O paciente fica bem, de repente morre, 

como foi o caso do Fernando. Eu tive um caso de uma menina de 21 anos, bateu o carro e morreu na 

hora, tinha um filho de um ano. A família, o marido, ele está sendo acompanhado pela saúde mental, 

porque, para ele, foi ele quem matou a mulher. Ele que estava dirigindo. E ela morreu na hora, ela teve 

esmagamento. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu colaborei muito. 

S: Com certeza, é isso mesmo. 

E-IV: É difícil a gente avaliar, eu acho que a aceitação, tanto nossa quanto da família, depende do enlace 

que a pessoa tem e da patologia, entendeu?18 Porque...não precisa gravar isso não, você está gravando? 

S: Sim!! Não liga para ele não!! – risos. 

E-IV: Eu tinha um paciente com DPOC gravíssimo, senhor Trajano. Ele ficou três anos que não 

conseguia andar daqui à porta, ficava cianótico. Então, para ele e para a família... a filha dele me ligava e 

falava: “Não, ele descansou”. E é mesmo, ele descansou. Agora, uma criança, uma mulher jovem morrer 

assim é complicado.19 

S: E como foi cuidar do senhor Trajano? Sair daqui, pegar a sua maletinha e ir lá? Conta para mim do 

cuidado, o que é que foi feito com o senhor Trajano e com a família dele. 

E-IV: A gente orientava. Demos toda a assistência. Nesse caso também a gente não tem muita coisa 

para fazer, aí é que está.20 A gente estipulou que ia fazer a visita uma vez por semana, uma vez eu, uma 

vez a médica. Cada visita que a gente fazia, percebia, nas últimas semanas, uma piora, e a própria 

família falava: ”Deus, tem que levar, porque ele está sofrendo muito”. E falávamos também: ”Tomara que 

morra logo, mesmo, porque está sofrendo demais!”.21 Ele tinha dor para respirar, vomitava sangue, não 

conseguia andar, não conseguia tomar banho, não conseguia sentar, ele estava com sonda, estava 

péssimo, tanto que a filha... na última semana, ele não faleceu aqui na área, a filha mandou-o para a 

casa de uma irmã, porque não estava mais agüentando ver o pai sofrendo daquele jeito. E quando ele 

faleceu, a gente falou: “Ainda bem, porque ele estava sofrendo demais”.22 Teve um caso de uma paciente 

nossa, com 32 anos... para a gente foi muito difícil. A mulher nunca tinha feito papanicolau na vida, e 
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chega aqui com 32 anos para fazer o exame pela primeira vez. Quando a gente abriu, quando a gente foi 

fazer o exame especular, a gente quase morreu. Sabe aquela lesão necrótica, dura, ca in situ. Ela retirou 

a bexiga, teve que ficar com cistostomia. Morreu em dois meses depois que descobriu o que tinha. 

Porque ela começou com sangramento e já tinha dois filhos, separada, era doméstica. A patroa demitiu, 

claro, a mulher estava doente! Com a demissão, ela ficou em um quartinho dois por dois, e morreu lá. 

Não é difícil enfrentar uma morte de uma mulher nessas condições? Ela tinha uma filha de 15 e uma de 

18, que estão com as avós, agora. Visitar essa mulher também era muito triste, porque era uma paciente 

jovem, e por falta de cuidado dela mesma... E ela sabia que ia morrer, tinha muita dor. Ela pedia para 

morrer. Ela falava: “Eu preciso descansar, porque eu estou sofrendo muito”.23 Realmente, do diagnóstico 

ao óbito, foram três meses. Ela definhou, definhou muito, ela se entregou também. Eu acho que pelo 

marido, porque o marido, quando descobriu o câncer, largou a mulher.“24 

S: Você consegue falar para mim... Você falou que foi triste, fala um pouquinho desse “triste”. 

E-IV: Sílvia – risos –, o triste é o sofrimento pelo qual a pessoa passa mesmo, é o sofrimento, eu acho. E 

a gente acaba sofrendo junto, porque o nosso vínculo com a família é muito grande, eu já estou há sete 

anos na mesma área, com as mesmas famílias, e cada um que descobrimos ter um carcinoma, por 

exemplo, e que vai morrer em pouco tempo, faz a gente sofrer junto, não adianta.25 E a pessoa assim 

parece que fica dependente da gente, eu não sei se você... você já passou por isso também? Eles ficam 

dependentes, mesmo, não é? Eles dão o telefone da casa deles e falam: “Me liga”. Eles ficam 

dependentes, ficam mesmo, ficam esperando: “Sexta-feira você vem?”. A gente acaba sofrendo junto, e 

sofre mesmo.26 Acho que é isso.  

Quadro I 
UNIDADE DE SIGNIFICADO ASSERÇÕES SIGNIFICATIVAS 

Ai é difícil, é difícil. 1 Sente dificuldade ao prestar esse cuidado. 1 
Foi muito difícil pelo vínculo familiar. 2 Sente dificuldade devido ao vínculo familiar. 2 
Teve uma paciente cujo processo foi muito 
difícil. Chamava-se Josefa, tinha Hansen, e 
depois CA de ovário. Os pais idosos, o pai e a 
mãe têm mais de oitenta anos, ela já tinha 50 
anos. Foi muito difícil mesmo assim, a perda da 
paciente. Para a família, foi bem difícil. Com 
relação às minhas visitas, é difícil de avaliar. De 
falar sobre isso - silêncio.3  

Sentiu dificuldade ao prestar cuidados ao 
cliente com câncer, pois os pais eram idosos e 
era difícil para eles vivenciarem a perda da filha 
em fase terminal. 3 

A gente já saía daqui triste porque sabia que ia 
encontrar uma situação pior ainda. Eu não 
gosto de lidar com a morte, eu, particularmente, 
entendeu?4 

Sentia tristeza quando saía para visitar a 
família, pois sabia que ia encontrar uma 
situação difícil para si mesma, pois não gosta 
de lidar com a morte. 4 

Porque a gente chega lá, eles acham que a 
gente vai resolver o problema. A gente vai 
apenas amenizar, tentar esclarecer algumas 
dúvidas, não é? Não tem muito o que a gente 
falar. A gente tenta consolar, na realidade, não 
é? Sei lá, eu acho que é isso.5 

Sente que a família exige uma resposta 
diferente daquela que se pode dar diante da 
terminalidade. 5 

 

Assim, quando a gente ia à casa da paciente, 
estava tudo ótimo, maravilhoso, porque eu acho 
que a família também esperava um apoio e um 
desabafo, eu acho... Quando a gente passava 

Era complicado lidar com a família, pois esta 
queria visitas contínuas; quando não era 
realizada a VD, os seus membros reagiam 
dizendo que não havia interesse no cuidado 
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uma semana sem ir à visita, a mãe da paciente 
vinha aqui e acabava com a gente. Dizia que a 
gente não estava interessado, que a Josefa 
estava sofrendo e que... – risos. Era 
complicado, foi muito complicado esse caso.6  

para com a cliente que estava em fase 
terminal.6 

Além desse caso, também teve outro, de uma 
paciente super nova, de 32 anos, que teve CA 
de reto, e ela morreu muito rápido. Era só ela, 
com três filhas adolescentes. Esse também foi 
um caso muito difícil de se lidar.7  

Foi difícil lidar com o caso em que a cliente era 
jovem e tinha três filhas adolescentes. 7 

Foi muito sofrido. Os cuidados não eram 
adequados, a família tinha uma higiene 
péssima; com CA de reto... aquele odor 
horrível. A gente orientava quanto à limpeza, o 
tomar banho, e a mulher não tomava banho, 
não davam banho porque achavam que, por 
causa da colostomia, não tinha que dar banho!8  

O cuidado foi vivenciado com sofrimento devido 
às questões relacionadas à falta de higiene da 
família, pois não colaboravam com os cuidados 
pessoais da cliente em fase terminal. 8 

Foi complicado. O pessoal do Ipiranga 
(hospital) não esclareceu que a mulher não 
tinha prognóstico; ela estava com metástase 
em tudo, no fígado!9  

O hospital não orientou a família sobre a 
gravidade do quadro da cliente em fase 
terminal, e isso foi complicado. 9 

É, o Hospital Ipiranga, ele não teve... eles não 
orientaram as filhas da paciente. E as meninas 
eram todas adolescentes, mesmo: tinham 
idades de 14, 16 e 18 anos. Quando eu fui falar 
que, pelo resumo de alta, a paciente não tinha 
mais prognóstico, nossa! As meninas quase me 
bateram – risos.10 

Sentiu dificuldade para explicar à família a 
gravidade da doença da cliente em fase 
terminal, pois esta não estava ciente do 
problema. 10 

Foi numa visita. Eu falei: “Gente, vocês leram o 
resumo de alta, vocês viram o que está 
escrito?”. Aí, uma das filhas falou que eu estava 
louca: “Imagina, você está louca! Minha mãe 
não pode morrer aqui, ela é muito nova!”. E eu 
falei: “Você já leu o que ela tem? Você leu o 
resumo de alta? Olha aqui, está com metástase 
nos rins, no fígado, no baço, no pulmão, está 
com insuficiência respiratória”.11 

Sentiu dificuldade para contar à família sobre a 
gravidade do quadro da cliente em fase 
terminal, e os familiares não aceitaram a sua 
explicação. 11 

Para mim foi difícil, é o que eu te falo... Ai, meu 
Deus, é tão difícil ver que a pessoa está 
definhando, principalmente os acamados. E 
essas doenças degenerativas... carcinoma... 
que a gente vê que vai morrer mesmo, é 
complicado a gente chegar e dizer: “Olha, é... 
Seu pai vai morrer daqui a um mês – riso. Não 
é complicado, é difícil. Até porque eu não aceito 
muito a morte, eu não sei se é a minha religião 
e tudo o mais. Eu acho difícil, é muito difícil.12 

Sente que foi difícil cuidar de um cliente em 
fase terminal e conversar com a família sobre a 
iminência da morte, pois tem dificuldade para 
lidar com a situação.12 

Só que a maioria dos pacientes da minha área 
são evangélicos, então eles não aceitam isso. 
Para eles, acabou, acabou. E para mim, não é 
assim. Na reencarnação, entendeu? Só que, se 
você for falar de reencarnação para o 
evangélico, nossa Senhora! A discussão vai 
longe. E o vínculo que a família tem com o 
doente... Vínculo de família, acho que isso é o 
difícil.13 

Sente dificuldade em abordar a morte usando o 
aspecto religioso como paliativo do sofrimento 
das famílias que estão vivenciando a 
terminalidade no domicílio, pois, como a 
enfermeira é espírita, e a maioria das famílias é 
evangélica, há dificuldade pela divergência de 
opiniões sobre o assunto. 13 
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Eu sou, então, sei lá, eu acho muito 
complicado. Minha mãe já ficou doente, e eu 
fiquei muito mal também. Vou falar de morte e 
vou chorar, eu... – risos, olhos lacrimejando. Ai 
meu Deus, como é difícil! Como eu explico a 
morte, meu Deus? A morte, para mim, não é o 
fim, mas... é um recomeço. – silêncio. Só que, 
para a gente, quando nos separamos, é muito 
difícil, porque a gente quer pegar, quer tocar na 
pessoa que já não está mais viva. Então, você 
não vai pegar nunca mais o falecido. Eu sinto 
isso na família, que eles querem a presença da 
pessoa, e a gente sabe que vai morrer, e 
acabou.14 

Sente dificuldade para lidar com a morte dos 
seus entes queridos e acha que também é uma 
situação complicada para a família que recebe 
o seu cuidado, pois afinal é a perda de uma 
pessoa significativa para os familiares.14 

Já para dona Maria, acho que foi um alívio. 
Acho assim: foi um alívio. Porém, ela achou 
que foi um pouco de culpa nossa, da equipe, 
que não deu assistência suficiente. Ela queria 
que nós visitássemos o paciente todos os dias, 
entendeu?15 

Sentiu que a família culpou a sua equipe pela 
morte de um dos seus membros, e isso foi 
vivenciado com dificuldade. 15 

É difícil, e vai depender do enlace familiar. E da 
patologia que se tem. Por isso, é complicado a 
gente tentar falar aqui de morte. Mesmo da 
nossa assistência, é complicado por isso.16 

O cuidado é vivenciado com dificuldade, mas 
depende do vínculo estabelecido com a família 
e também da doença que o membro em fase 
terminal está vivenciando, pois essas questões 
influenciam na sua assistência. 16 

Agora, já em casos de carcinoma, por exemplo, 
é mais fácil a aceitação da família, e a nossa 
atuação também. A nossa aceitação também 
depende muito do caso.17 

O tipo da doença do cliente em fase terminal 
vai influenciar a família, e também a si mesma, 
na aceitação da morte. 17 

 
É difícil a gente avaliar, eu acho que a 
aceitação, tanto nossa quanto da família, 
depende do enlace que a pessoa tem e da 
patologia, entendeu?18 

O tipo da doença do cliente em fase terminal 
vai influenciar a família na aceitação da morte e 
também na sua aceitação. 18 

 
Eu tinha um paciente com DPOC gravíssimo, 
senhor Trajano. Ele ficou três anos que não 
conseguia andar daqui à porta, ficava cianótico. 
Então, para ele e para a família... a filha dele 
me ligava e falava: “Não, ele descansou”. E é 
mesmo, ele descansou. Agora, uma criança, 
uma mulher jovem morrer assim é 
complicado.19 

Sente que é mais fácil para ela aceitar a morte 
de uma pessoa idosa do que a de uma mulher 
jovem, ou a de uma criança. 19 

Nesse caso também a gente não tem muita 
coisa para fazer, aí é que está.20 

Sente que no PSF não existe muito recurso 
para o cuidado ao cliente em fase terminal. 20 

Cada visita que a gente fazia, percebia, nas 
últimas semanas, uma piora, e a própria família 
falava: ”Deus, tem que levar, porque ele está 
sofrendo muito”. E falávamos também: ”Tomara 
que morra logo, mesmo, porque está sofrendo 
demais!”.21  

Ao vivenciar o sofrimento do cliente em fase 
terminal, percebia que a família desejava a sua 
morte, sentimento este compartilhado por ela 
com a família durante a visita domiciliária. 21 

 

Ele tinha dor para respirar, vomitava sangue, 
não conseguia andar, não conseguia tomar 
banho, não conseguia sentar, ele estava com 
sonda, estava péssimo, tanto que a filha... na 
última semana, ele não faleceu aqui na área, a 
filha mandou-o para a casa de uma irmã, 
porque não estava mais agüentando ver o pai 

Quando o cliente faleceu, sentiu alívio 
juntamente com família, pois ele estava 
sofrendo. 22 
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sofrendo daquele jeito. E quando ele faleceu, a 
gente falou: “Ainda bem, porque ele estava 
sofrendo demais”.22  
Não é difícil enfrentar uma morte de uma 
mulher nessas condições? Ela tinha uma filha 
de 15 e uma de 18, que estão com as avós, 
agora. Visitar essa mulher também era muito 
triste, porque era uma paciente jovem, e por 
falta de cuidado dela mesma... E ela sabia que 
ia morrer, tinha muita dor. Ela pedia para 
morrer. Ela falava: “Eu preciso descansar, 
porque eu estou sofrendo muito”.23  

Sente dificuldade ao cuidar de uma mulher em 
fase terminal que tem filhas adolescentes. 23 

Realmente, do diagnóstico ao óbito, foram três 
meses. Ela definhou, definhou muito, ela se 
entregou também. Eu acho que pelo marido, 
porque o marido, quando descobriu o câncer, 
largou a mulher.“24 

Sente que a cliente morreu mais rapidamente 
devido ao abandono do esposo que a deixou 
após o diagnóstico de câncer. 24 

o triste é o sofrimento pelo qual a pessoa passa 
mesmo, é o sofrimento, eu acho. E a gente 
acaba sofrendo junto, porque o nosso vínculo 
com a família é muito grande, eu já estou há 
sete anos na mesma área, com as mesmas 
famílias, e cada um que descobrimos ter um 
carcinoma, por exemplo, e que vai morrer em 
pouco tempo, faz a gente sofrer junto, não 
adianta.25  

Sente tristeza quando pensa no sofrimento da 
pessoa que está vivenciando a terminalidade, e 
sofre junto com a família, pois com esta, a qual 
está vivenciando a situação, formou um vínculo. 
25 

 

 

E a pessoa assim parece que fica dependente 
da gente, eu não sei se você... você já passou 
por isso também? Eles ficam dependentes, 
mesmo, não é? Eles dão o telefone da casa 
deles e falam: “Me liga”. Eles ficam 
dependentes, ficam mesmo, ficam esperando: 
“Sexta-feira você vem?”. A gente acaba 
sofrendo junto, e sofre mesmo.26 

Percebe que a família fica dependente dela, e 
sente que sofre junto.26 

 
Quadro II 

CONVERGÊNCIA DO DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

Encontrando dificuldades na relação com a 
família 

Sente que a família exige uma resposta 
diferente daquela que se pode dar diante da 
terminalidade. 5 

Era complicado lidar com a família, pois esta 
queria visitas contínuas; quando não era 
realizada a VD, os seus membros reagiam 
dizendo que não havia interesse no cuidado 
para com a cliente que estava em fase 
terminal.6 

Sentiu dificuldade para explicar à família a 
gravidade da doença da cliente em fase 
terminal, pois esta não estava ciente do 
problema. 10 

Sentiu dificuldade para contar à família sobre a 
gravidade do quadro da cliente em fase 
terminal, e os familiares não aceitaram a sua 

Enfrentando dificuldades na relação com a 
família 

Sente dificuldade em relacionar-se com a 
família. 
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explicação. 11 

Sentiu que a família culpou a sua equipe pela 
morte de um dos seus membros, e isso foi 
vivenciado com dificuldade. 15 

Sentindo falta de uma rede assistencial 
O hospital não orientou a família sobre a 
gravidade do quadro da cliente em fase 
terminal, e isso foi complicado. 9 

Sente que no PSF não existe muito recurso 
para o cuidado ao cliente em fase terminal. 20 

Sentindo falta de uma rede assistencial 
Sente falta de apoio do hospital e de recursos 
dentro do PSF. 

 

Tendo dificuldade para lidar com a morte 
Sentia tristeza quando saía para visitar a 
família, pois sabia que ia encontrar uma 
situação difícil para si mesma, pois não gosta 
de lidar com a morte. 4 

Sente que foi difícil cuidar de um cliente em 
fase terminal e conversar com a família sobre a 
iminência da morte, pois tem dificuldade para 
lidar com a situação.12 

Sente dificuldade para lidar com a morte dos 
seus entes queridos e acha que também é uma 
situação complicada para a família que recebe 
o seu cuidado, pois afinal é a perda de uma 
pessoa significativa para os familiares.14 

O cuidado é vivenciado com dificuldade, mas 
depende do vínculo estabelecido com a família 
e também da doença que o membro em fase 
terminal está vivenciando, pois essas questões 
influenciam na sua assistência. 16 

O tipo da doença do cliente em fase terminal 
vai influenciar a família, e também a si mesma, 
na aceitação da morte. 17 

O tipo da doença do cliente em fase terminal 
vai influenciar a família na aceitação da morte e 
também na sua aceitação. 18 

Sente que é mais fácil para ela aceitar a morte 
de uma pessoa idosa do que a de uma mulher 
jovem, ou a de uma criança. 19 

Tendo dificuldade para lidar com a morte 
Sente dificuldade no cuidado devido a sua 
aceitação da morte. 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Sente dificuldade ao prestar esse cuidado. 1 

Sente dificuldade devido ao vínculo familiar. 2 
Ao vivenciar o sofrimento do cliente em fase 
terminal, percebia que a família desejava a sua 
morte, sentimento este compartilhado por ela 
com a família durante a visita domiciliária. 21 

Quando o cliente faleceu, sentiu alívio 
juntamente com família, pois ele estava 
sofrendo. 22 

Sente tristeza quando pensa no sofrimento da 
pessoa que está vivenciando a terminalidade, e 
sofre junto com a família, pois com esta, a qual 
está vivenciando a situação, formou um vínculo. 
25 

Percebe que a família fica dependente dela, e 
sente que sofre junto.26 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Sente dificuldade ao cuidar da família 
vivenciando a terminalidade devido ao vínculo 
formado com esta. 
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Vivenciando a história familiar 
Sentiu dificuldade ao prestar cuidados ao 
cliente com câncer, pois os pais eram idosos e 
era difícil para eles vivenciarem a perda da filha 
em fase terminal. 3 

Foi difícil lidar com o caso em que a cliente era 
jovem e tinha três filhas adolescentes. 7 

Sente dificuldade ao cuidar de uma mulher em 
fase terminal que tem filhas adolescentes. 23 

Vivenciando a história familiar 
Sente dificuldade ao prestar cuidado à família 
vivenciando a terminalidade devido as suas 
histórias de vida. 

Vivenciando a negligência familiar 
O cuidado foi vivenciado com sofrimento devido 
às questões relacionadas à falta de higiene da 
família, pois não colaboravam com os cuidados 
pessoais da cliente em fase terminal. 8 

Sente que a cliente morreu mais rapidamente 
devido ao abandono do esposo que a deixou 
após o diagnóstico de câncer. 24 

Vivenciando a negligência familiar 
Sente que, após o abandono de seu familiar, a 
cliente faleceu mais rapidamente devido ao 
sofrimento psíquico. 

 
Análise Ideográfica Entrevista IV 

Nota-se que a entrevistada, ao deparar-se com a visita domiciliária a uma família que vivencia o 

morrer de um dos seus entes no lar, sofre ao lidar com a situação e tem dificuldade para trabalhar no seu 

cotidiano profissional e pessoal com o tema da morte. Na relação estabelecida durante a sua visita 

domiciliária com a família do cliente fora de possibilidade terapêutica de cura, sente dificuldades para 

lidar com situações de cobrança e de desinformação da família. Vivencia durante essa visita a 

negligência familiar ao cliente que está morrendo, e sofre com isso. Sente falta de recursos técnicos 

dentro do PSF e não encontra apoio na assistência hospitalar para prestar uma assistência de qualidade 

para essa família. Ao realizar essa visita domiciliária, sofre ao vivenciar a história da família. Percebe que 

compartilha com o sofrimento da família que vivencia a terminalidade de um ente querido no domicílio, 

pois, durante o seu cuidado ao cliente, desenvolve um vínculo com os seus familiares.   

 

Entrevista VIII 

Enfermeiro, 34 anos, graduação em enfermagem há sete anos, sendo que atua no PSF há seis anos. Na 

unidade em que trabalha atualmente está há quatro anos. Tem pós-graduação (latu-senso) em “Saúde da 

Família” e possui experiência de dois anos na área hospitalar (setor de UTI). 

 

S: Já está gravando, certo? É assim, vou deixar aqui do lado [a pergunta norteadora escrita] para a gente 

não se perder. Minha pergunta é: “Como é para você cuidar de uma família que está vivenciando a 

terminalidade de um dos seus membros no domicílio?”. 

E-VIII: É, a morte é muito complicada... Eu vejo que é muito difícil aceitar a morte de um ente querido, e 

para a gente que trabalha com essas pessoas, essas famílias, há muito tempo, a gente acaba sofrendo 

junto com elas em algum momento, acaba sendo muito difícil acompanhar essas pessoas.1 Os membros 

da família, mulher, filho ou marido, ou esposa, pai também, eles sofrem muito com essa coisa que vai 

chegar, o que é certo e imediato, a morte vem para todos. Esperamos viver para sempre, mas quem tem 
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pouco tempo, determinado tempo de vida mais ou menos que vai viver, é muito difícil essa coisa dos 

familiares, e para a pessoa é muito mais. Em alguns casos, a gente consegue perceber que o paciente 

enfermo sofre mais com o que está deixando quando ele é pai ou é mãe... A gente percebe que toda 

conversa que eles têm se relaciona a isso: “A minha esposa vai ficar. Como ela vai ficar? Eu tenho que 

providenciar o carro para ela, providenciar as contas, providenciar... meus filhos e tal”. Seus familiares 

são seu sofrimento maior, mesmo sabendo que sua morte vai ser daqui a uma semana ou um mês, dois 

meses ou um ano. O paciente sofre mais com isso do que consigo próprio. Já a mulher, os filhos sofrem 

com a perda: “Como é que eu vou viver sem ele agora” Não só pela questão financeira da casa. “Como 

eu vou viver sem ele? Como é que eu vou criar meus filhos?”. Para os filhos, acho que é uma perda difícil 

de aceitar, mas é uma coisa natural, principalmente quando é um filho de mais idade. A evolução natural: 

nasce, cresce, reproduz, envelhece, e vem a morte, não? Mas é isso que se espera. Quando é um filho, 

para a família é muito mais doloroso, porque viveu o sofrimento do paciente ao longo do tempo, aquela 

situação difícil, e vai ficar revivendo tudo aquilo, lembrando do que o paciente sofreu. O paciente enfermo 

vai tentar viver o melhor que puder, mas ninguém consegue viver direito, aproveitar o pouco tempo que 

resta, porque está sofrendo. E a família também está sofrendo. Conclusão: ninguém aproveita o tempo 

que resta ao paciente. “Ai, eu vou morrer. Então eu vou fazer tudo que posso”. Mas não acontece assim, 

nenhum paciente nesse estado consegue viver assim: “Vou fazer um tanto de dívida, não vou pagar 

mesmo”. Ninguém  nessa situação consegue fazer esse tipo de coisa, não é? É como se o tempo 

parasse para o paciente, para aquela família, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis 

meses... Tem que parar. Existe o trabalho, a escola, o cotidiano da família continua andando, mas é 

como eles parassem para observar como é que vai ser. Para a gente é muito ruim, não é? Porque você, 

como profissional, diante daquela situação, não tem o que falar. Foi Deus que quis, pessoas da 

população falam: “Ah, foi Deus que quis...Você vai reclamar com  Deus, que quis assim?” Isso serve 

como um aconchego para a família, como um consolo.”Ah, é o destino”. Que destino é esse? Então, toda 

vez que a gente usa algumas dessas frases para tentar consolar entre aspas... aí eles tentam, mas vem a 

pergunta: “Mas que Deus é esse que está levando o meu pai, o meu marido, o meu filho?” Mas que 

destino é esse? Por que tem que ser assim?”.2 Então, temos tem que buscar forças. De onde vem essa 

força para falar a palavra certa, para que você possa estimular aquela família e aquela pessoa doente? 

“Ah, tem vida após a morte, não?“. “Ah, nós sabemos para onde nós vamos?”. “Ah, ele vai para o céu? 

Vai para o inferno?”. O que falar para consolar?  Eu me ponho no lugar, como se o doente fosse um 

parente meu.3 Só perdi avós, não perdi mais ninguém, graças a Deus, familiar mais próximo ainda não. 

Acompanhei o ciclo normal da vida, meus avós já de idade avançada,  mas, ainda assim, a perda foi 

muito forte, e foi presente, depois de seis meses, um ano depois, eu sinto saudade, mas não é aquela 

falta tão grande assim. Eram avós queridos, mas você entende que é o ciclo natural da vida, mesmo. Mas 

quando é um paciente jovem, de 36 anos, CA de pulmão, que tem três filhas, é diferente.4 

S: Você já teve algum caso assim? 

E-VIII: Temos um, agora... Homem de 36 anos, uma filha de 11, outra de 10  e uma filha de 9, mulher de 

32. O que falar para a família? Eles falam: “Vem de onde, isso?”. “Por que comigo?”. A gente tenta 
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buscar no conhecimento científico a explicação... Eu tento levar o assunto dentro daquilo que eles se 

apegam, naquilo que a família se apega, se é religiosa, não é? Como é a vida daquela família? De 

alguma forma a gente consegue falar algumas coisas, mas é muito difícil.5 Outra coisa, pior ainda, é 

quando se perde o filho. Para a mãe, para o pai, é nítido o desequilíbrio. 

S: Você já vivenciou isso também como enfermeiro? 

E-VIII: Não um caso de uma morte natural, mas ligada a uma violência. Briga de vizinho. De repente o 

vizinho perde a noção das coisas e vai para cima e esfaqueia o moço de 18 anos. Como explicar isso? É 

muito complicado. Quando você perde o filho é pior ainda, porque “foi Deus que quis", “é o destino”, 

essas frases não vão servir para nada. Porque eles acreditam que Deus não existe mais, por mais 

religiosos que sejam: “Se existe um Deus, como pôde fazer isso com o meu filho?” Aí, realmente, isso 

não serve de nada, porque a religião para eles, sejam até evangélicos que acreditavam tanto em Deus, 

hoje não acreditam mais. Um ano e meio depois da morte do filho, os pais continuam chorando. É muito 

difícil esse caso, às vezes não consigo trabalhar porque já é caso para saúde mental, porque o 

desequilíbrio deles é total. Um ano e meio depois, o senhor de 50 anos toma um monte de medicações, 

passa aqui para buscar os remédios todo mês, e mesmo assim continua com a idéia de suicídio, idéia 

fixa de matar, de acabar com a vida de quem fez isso com o filho, que é um vizinho dele há anos. E a 

mulher, a mãe que chora o tempo todo, mas que diante dessa situação do marido, que se agravou mais 

do que a dela, acaba se tornando forte, porque  precisa “segurar a barra” do marido. Ela dá forças para 

ele, e está melhorando na aceitação da morte do filho; por causa da problemática do marido, ela criou 

forças e está melhorando; com o marido, o caso é muito complicado, um ano e pouco depois. Nós temos 

um caso agora que é do rapaz de 36 anos, que chegou para a gente com... 

S: O do CA de pulmão, não é? 

E-VIII: É. Tosse, tosse, tosse. Pede-se um BK, ele não fez. Faz inalação, damos medicação para a tosse, 

e não-sei-o-quê. Se o tempo está frio, associava ao tempo, porque a patologia e o diagnóstico não 

chegavam... De repente: “Vamos fazer um RX do rapaz, se não faz o BK, vamos fazer o RX”. Está lá: “O 

que é isso? É uma doença ocupacional, será que é um CA?” Encaminhamos... e vem o diagnóstico: 

câncer de pulmão. O paciente vem até você, senta na sua mesa: “Tudo bem?”. E ele começa a chorar. O 

que é que você vai fazer? As coisas acabaram... Não tem uma fórmula para lidar com isso, é uma 

sensibilidade da pessoa, não é nem do profissional, é da pessoa. Porque as palavras vão vindo à medida 

que vai passando o tempo. Vão vindo as palavras, você vai tentando fazer aquilo que acha que precisaria 

ouvir se estivesse na mesma situação. Sabe que o tempo de vida dele é curto. Mas tem que estimular 

dizendo que existem pessoas que vivem três, quatro, cinco anos, até aceitar a sua própria doença, e 

graças a Deus, já faz um ano e sete meses... 

S: Do diagnóstico? 

E-VIII: Do diagnóstico. Assim, avalio como muito tempo para um CA de pulmão. E depois vêm as fases. 

A fase em que ele piora, o lado psicológico dele cai e ele piora mais. Vem a químio e joga ele no chão, a 

família entra em pânico. E o elo, por mais que tenha um hospital especializado, o elo somos nós...6 

(interrupção na sala) 
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E-VIII: Então, é... 

S: Você estava falando do elo. 

E-VIII: Do elo... E então, o hospital está distante. E o hospital, por mais que tenha toda uma estrutura 

rígida para acolher o paciente, não conhece o paciente, não tem um vínculo com ele. O hospital não 

conhece os filhos, a mãe, o pai, sua moradia, a luz que a Eletropaulo vai cortar (vem chorando por conta 

da luz também, porque a pressão dele sobe por não ter dinheiro para pagá-la). O hospital, por mais bem 

titulado para atender a esses pacientes, não tem certos conhecimentos que nós temos.7 Os pacientes 

vêm chorar aqui. Às vezes, você se vê diante de uma situação que te emociona tanto! Naquele momento,  

até você chora por conta de seus problemas pessoais, e pensa: “Não, primeiro ele chora, depois eu 

choro, separado”.8 E assim vamos vendo como vão se passando as fases do paciente... 

S: Você chegou a atender ele no domicílio também? Oi foi só aqui? 

E-VIII: No domicílio. Semanalmente, a gente está indo lá. A fase crítica é a fase terminal, e está tendo o 

apoio em casa. Tem O2
 , o torpedo de O2 

 , está tendo tudo o que precisa, mas o lado psicológico dele 

não funciona, não está mais.... E a gente vai sempre com o intuito de melhorar.  Cuidado domiciliar é só 

com ele, você não consegue ficar lá pouco tempo e agendar outras visitas na mesma jornada do seu 

trabalho naquele dia.9 Tem dia que você encontra ele melhor, a gente chega e ele está mais animado e 

tal, tossindo, falta de ar danada: “Por que essa tosse”?, “Por que está frio?”. A gente tenta tirar o foco do 

problema. (interrupção) 

E-VIII: De vez em quando encontra-se o paciente melhor, ou pior, mas ultimamente só o encontramos 

bem ruim, está bem debilitado, não está tendo forças, fazendo químio novamente; a químio está 

deixando ele bem debilitado, mesmo. E ele chega em casa, não consegue descer a escada, e quando 

desce, não consegue falar com você direito. Assim, o propósito de irmos até lá não é verificar pulmão, 

verificar pressão, isso faz parte da consulta domiciliar, do processo, mas o propósito inicial, o nosso 

propósito não é esse. A gente vai para se divertir, para brincar, mesmo, falar besteira, falar bobagem, tirar 

ele do foco do que está vivendo. E dentro dessa situação, dessa visita domiciliar, ele fala das dificuldades 

que tem: o desejo sexual, mas que não tem condições... Por ser homem, aquele processo todo do 

homem que tem que ser viril, potente e tal, está sofrendo com isso também. E conta a história dos seus 

treze anos de casamento, de sua ejaculação precoce, que iniciou tratamento para evitar, e desistiu, e   

começa a pensar nisso: “Mas eu não consigo, não consigo”.  E eu digo: “Você vai querer conseguir o que, 

meu amigo? Eu, que estou mais jovem que tu, que estou saudável, é de quinze em quinze dias. Você 

está querendo o que, rapaz?”. Então, de alguma forma, a gente tenta brincar com ele. Explica a situação, 

o que é a doença em si, o que vai causar, o que vai sentir... quais vão ser as fases que ele vai percorrer, 

de autos e baixos... O principal é o aspecto psicológico, que tem que estar bem. Ele pode ir mais seis 

meses, um ano, dois anos. Ele fala: “Tem paciente, que conheci lá, que já tem há quatro anos. Ótimo,  

né?”. A gente não sabe quando vai ser. 

S: Você está falando dessa visita. Você falou muito dele, como fica nesse cuidado... como é cuidar dessa 

família? 
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E-VIII: A família... ela é... A gente acaba deixando para segundo plano, mas é a parte que mais precisa 

naquele momento da gente. Mas eles ficam em segundo plano, porque a necessidade emergencial é o 

paciente em si, mesmo sabendo que a família sofre muito.10 Sofre porque não tem a certeza de como vai 

ser até o final, e precisa se preparar. Não sabe como vai ser o momento, se ele vai dormir e não vai mais 

acordar... As palavras da própria família são: “Não sei como vai ser, se ele vai dormir e não vai acordar 

mais, ou se eu vou dormir, e ele vai sofrer e não vai acordar mais”, e todo o processo... 

(interrupção) 

E-VIII: Então, a família não sabe, acho que um dos problemas é a incerteza, como é que vai ser para a 

mulher... “Como é que vai ser se eu levantar e perceber que ele não está?. E como é que vai ser com os 

filhos, como é que vai ser isso?”. A família pensa nessa situação e não consegue pensar muito no 

amanhã. A questão financeira, esse problema fica muito difícil quando a pessoa doente é o provedor. 

Então, ficam mais preocupados com isso. A vida vai continuando, mas ela pára por um momento e 

estaciona naquele problema específico... A mulher se desestrutura, vai ter momentos em que vai vir e ter 

que falar com você: “Preciso falar com você”, vai falar sobre problemas que não têm nada a ver com a 

gente, comigo, mas o principal é ela chegar no ponto que quer: discutir alguma coisa e chorar..  não é 

permitido a ela chorar diante da pessoa doente, o homem, no caso específico, chorar perto da esposa, e 

é muito difícil a esposa chorar diante do marido e diante dos filhos, e ela quer desabafar, falar, saber 

quando vai ser, o que ele vai sentir na hora, e vamos explicando em linhas gerais como acontece. Têm 

as dores: “Por que essas dores são tão intensas assim? Se o Tramal não resolve, a gente entra no Tilex, 

certo? Por que não resolve? Por que essas dores tão intensas?”. E aí vêm as dúvidas. E conviver com os 

vizinhos que fazem parte também do processo...  o vizinho que tem pena... e esboça isso: “Coitadinho, 

que pena! Vai morrer quando? Quanto de vida ele tem?”.  A família sofre com isso, sofrem as crianças, 

porque acaba chegando o coleguinha da rua, o coleguinha da escola, e fala: “Seu pai está muito magro, 

seu pai está estranho, seu pai está feio, perdeu cabelo”. A criança não sabe lidar com aquilo, se retrai... 

Há queixas de que a criança não está mais sociável, se afasta, não faz intervalo, não brinca com os 

colegas, fica mais no quarto, retraída. A mãe não sabe o que está acontecendo, acha que é algum 

problema na escola, e você a faz perceber que não é isso, que é realmente esse processo que a criança 

sofre indiretamente. E para a gente vai ficando cada vez mais difícil. Aí, você lança mão do que o sistema 

te oferece. Encaminha o familiar para o psicólogo, para conversar, para amenizar aquilo. Mas às vezes 

não vai conseguir ajudar a família, porque é muito técnico, e o momento não é técnico, não é isso. Você 

encaminha para o psiquiatra, que é a mesma coisa. Eles são muito técnicos, não conhecem a estrutura 

da família.11 A família até pede: “M, eu prefiro que não venham essas pessoas aqui. Cada vez que 

chegam na minha casa, o JL (o paciente) fica nervoso, e a vizinhança começa a comentar depois, sem 

saber o que está acontecendo, e para a gente é ruim. Se você vier na minha casa, você pode vir 

normal?”. Eu pergunto: “Normal, como?”. “Sem aquele jaleco branco”. “Não tem problema”; Isso, para 

não atrair a atenção, e a família, mais tranqüila, vai se envolvendo no processo. A família sofre muito 

mais no início, na descoberta, e vai ser de imediato. Depois, passam por um período de adaptação da 

problemática, e chega a fase final, que é a fase em que começam a perceber que está próximo, que a 
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doença do paciente vai ficando mais crítica: vêm a falta de ar, as dores, as febres constantes, a falta de 

apetite, a perda de peso, e vai ficando mais doloroso. Mais sofridos são o inicial e o final, o meio nem 

tanto... Para nós, é muito complicado. Tem dia que eles (os ACS) falam: “Vamos ver o JL essa semana?”. 

“Vamos sim, vamos...”. “Ele está mal, está “pra baixo”, meio choroso, a mulher falou que não sai mais do 

quarto”. E a família sofre com isso, porque ele não consegue fazer as atividades domésticas que fazia, 

subir escada, descer, só quer dormir porque está fraco, daí o “por quê?, por quê?”. Parecem crianças de 

dois, três anos “por que, por quê?”. São tantas perguntas que a gente não consegue absorver a todas e 

dar uma resposta lógica para todas, tentando esclarecer o máximo para a família, e principalmente para o 

cuidador direto, não sofrer impactos e não se desequilibrar, se desestruturar totalmente.12 

S: Você estava falando que, às vezes, quando chegam chamando para a visita, que é complicado, fala 

um pouquinho mais disso para mim. 

E-VIII: É difícil porque tem dia que você saiu de casa, bateu a porta... O vizinho te incomodou por algum 

motivo, você tem um problema pessoal, e falam para não trazermos nossa vida pessoal para o trabalho, 

mas ela vem junto com você, e naquele dia, você não está bem, também, e esses pacientes em 

específico, e a família deles que se doa a eles... é um núcleo familiar realmente estruturado, a família se 

doa para o paciente... (Tem casos em que isso não acontece). E a família vai vir com um monte de 

dúvidas esperando que você fale alguma coisa, mas naquele dia você não está bem. Geralmente são 

famílias que te “sugam”, porque estão muito debilitados, arrasados.. Daí “sugam” toda a sua energia a 

ponto de você sentir...13 Depois de ter feito a visita até te perguntam: “Puxa, o que é que você tem?”. “Fui 

à casa daquele paciente”. Você tem que ir, fazer o seu trabalho, tentar trazer um pouco de esperança, e 

além disso, fazer suas coisas pessoais. Esses dias são difíceis para visitar as famílias desses 

pacientes...14 

(Interrupção) 

E-VIII: A família: “A esposa está em casa?”. “Não, vai trabalhar”. “E os filhos?”. “Vão à escola”. “Então, 

vamos lá agora”. Porque para mim, na situação que eu estou... é mais confortável só vê-lo chorar, 

lamentar, pensar nos filhos, na mãe, que é idosa e que ele vai deixar também, que mora no domicílio...  

como vai ser a relação entre sogra e nora sem o “meio de campo” que é o mediador... Ele vai chorar, vai 

“pôr para fora” esses problemas, está mais à vontade, fica mais tranqüilo sem mulher e crianças no 

período daquela visita. A gente vê que ele sofre menos. Quando a família está perto, o paciente precisa 

manter-se bem para a família não “cair” junto com ele, a gente percebe isso. “Está sozinho?”. “Está ele e 

um garoto”. “Desvia a atenção do garoto que eu vou lá conversar com ele, porque eu também não estou 

bem”.15 Vai ter aquele momento em que você não vai “segurar a onda” e vai “cair” junto com ele.16 Tem 

dia que não... Mas tem dia que você está mal também por vários problemas pessoais, e você chega até 

lá na casa do paciente e a coisa se modifica: ele até te ajuda, não é? Isso aconteceu comigo; 

interessante, não? Eu falo e fico até emocionado. É interessante.,Eu estava muito mal, problema dentro 

de casa e tal, eu cheguei lá e ele bem mal, e ele conseguiu me levantar, e eu pensava: “O cara nessa 

situação, “ferrado”, está vendo que vai morrer, deixar três filhos, a mulher aí. E eu saudável, minha vida 

excelente, problemas fáceis de resolver, e eu não consigo! Eu não consigo! De repente, ele vem e me 
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coloca “pra cima”. Aí foi muito legal, ele me “jogou” para cima, e eu comecei a ver minha vida de outra 

forma. Ele perguntou: “O que está acontecendo hoje? Por que você não está brincando, não está falando 

besteira?”. De vez em quando eu fico contando umas piadas, ele fala: ”Ah, eu vou morrer, não-sei-o-

quê...”.E eu falo“ “Vou contar umas piadas de morto”.  E aí vou e conto a piada de morto, como foi o 

velório e tal, e ele já começa a rir, a brincar, e acaba tirando  o foco da morte como aquela coisa ruim. E 

às vezes me falam: “O cara está para morrer e você está contando piada de morte?”. Isso é a realidade 

dele, a realidade imediata, e eu acho que preciso tirar o foco da coisa, desmistificar que a coisa seja tão 

ruim assim, embora eu não saiba como é. E ele conseguiu me tirar da situação ruim em que eu estava, 

nitidamente muito ruim, muito mal, isolado. Eu sou de brincar com as pessoas! Estava isolado. 

Perguntaram: “Vamos lá?”. “Vamos sim; não estou bem, mas vamos lá”. Chego lá, e ele conseguiu me 

“colocar para cima”, até. Fiquei duas horas e meia com ele, e foi muito legal, foi muito bom, para mim! 

Aquela idéia de que eu estou muito mal e ele vai me “sugar”, aquilo acabou na minha cabeça, porque 

não...  Eu vi que pode ser ao contrário, também, que isso é individual, de pessoa para pessoa. Tem 

pessoa saudável que te coloca “para baixo” também, e ele não, em fase terminal, me colocou “para 

cima”! A família sente melhora, uma melhora muito grande, porque vê o reflexo depois. A família vem 

aqui e tal, a mulher, até mesmo a cunhada dele passou comigo aqui também. Relação de bairro, você 

não sabe quem é quem, você fica sabendo que é cunhada um tempo depois. Aí, sogra... a sogra dele é 

muito brincalhona. Aí veio a cunhada dele, nunca tinha relacionado aquela pessoa com ele.. e aí ela veio: 

“O meu cunhado está rindo até hoje de você”. Falei: “De mim?”. “É, de você”. “Fui eu não, o que eu 

falei?”. “Não, é o Zé” “O Zé? O Zé?”. “O do problema do pulmão”. “Ah, o JL; ah! Ainda bem que eu não 

falei mal dele pra você, né?”. “Porque você fala umas coisa e tal, ele está lá com problema sexual com 

minha irmã e você falou um monte de coisa lá. Ah, toda vez que ele lembra, está rindo”. Depois veio uma 

senhora, fiquei sabendo que. Falou a mesma coisa: “Você quase matou o JL”. “Eu matei o JL? O que foi 

que eu fiz? Fiz alguma coisa errada?”. “Não, não, JL, aquele do problema do pulmão”. A sogra não fala o 

que é... “Problema do pulmão...”. É muito difícil falar a palavra “câncer”, e você: “Ah, você é a sogra do 

José Luís?”. “Sou”. “Nunca liguei a senhora com a mulher dele. Ela toda quieta, e a mãe toda 

espevitada!”. Aí você vê o reflexo...17 Você sofre, não tem como não sofrer.18 Mas algumas vezes você 

tira proveito da situação também. Para mim, foi muito positivo. Hoje, por mais triste que eu esteja, vou lá, 

e é como se fosse um dia normal para mim. Às vezes, vou e falo assim: “Hoje eu vim para me tratar”. E 

ele fala: “Então, senta aí. Quer inalaçãozinha? quer não-sei-o-quê? quer um Tramal?” Aí começa... até a 

própria esposa fala: “Dá um Tilex pra ele, JL”.19 E eles vivenciam tudo o que estão passando de uma 

forma diferente; não é de uma forma banal, mas, entre aspas, simples, para sofrer menos, eu não sei... 

Uma fala que tive na minha família, meu pai costumava falar assim: “A gente chora por nossos entes 

queridos”. Então, cada um chora por seus entes queridos. E, na maioria das vezes, não é assim, a gente 

sofre bastante com essas situações, e quanto mais jovem o paciente, pior é. Quando é filho, mais grave é 

trabalhar isso.20Situações de violência, de acidente, causa natural. Tem outros casos também, 23 anos, 

diabético, só tem dois filhos, um deles vai chegando a uma complicação a tal ponto que não 

consegue...23 anos... aí toda aquela estrutura, e você: “Puxa!”. A família evangélica. Você começa a 
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trabalhar como se você fosse evangélico. Minha mulher é evangélica, então sou meio evangélico, tenho 

toda autonomia para falar. Você começa a trabalhar a família no foco, no contexto dela. Chego a falar 

assim: “Por que Deus levou meu filho de 23 anos? Eu estou aqui, por que não me levou no lugar dele?” E 

tal e tal... Você tenta, de alguma forma, conversar e brincar.  E falei: “Senhora, tenha calma, o Senhor 

está me usando pra falar com você, entendeu? O Senhor usa de várias formas para falar com a gente, e 

Ele está me usando. Um cara chato, que fala bobagens, brincalhão, às vezes é grosso, arrogante, mas 

Ele está me usando pra falar com a senhora, pra fazer com que a senhora, em sua vida daqui pra frente, 

não sofra tanto assim com a perda do seu filho, porque tem o outro, e o outro vai precisar muito da 

senhora”.21 Eu uso algumas situações. Tenho um paciente que tem uma data, praticamente, ele é um 

renal crônico, precisa de um transplante; a gente sabe que não vai chegar, e a gente não sabe quando 

vai ser, é dentro em breve,  e a família não dá apoio algum para esse paciente. 22 

S: Uma outra situação. 

E-VIII: Uma outra situação, a família não dá apoio, não se importa, a única preocupação é manterem a 

pensão. A preocupação é quitarem o apartamento do CDHU, “Como é que faz para quitar se tiver 

morte?”. Procuram esse tipo de informação, não se preocupam com o paciente.23 E aquele paciente, 

aquele usuário acaba sendo nosso, só nosso, e nesses casos a carga é muito maior: “Por que você não 

veio aqui? Por que você não viu antes, por quê?”. “Não, minha senhora, o marido é teu, o pai é de vocês, 

nós só prestamos o serviço, a gente dá a assistência; agora, a parte de cuidar, de se preocupar, de amar 

é de vocês! Eu não posso amar o senhor João porque não pega tão bem assim, pega mal, minha 

senhora! É a senhora que tem que cuidar do seu marido, é a senhora, não é a Agente Comunitária de 

Saúde, não é a vizinha, essas pessoas vão te ajudar,  e vão te dar um apoio. Faça a sua parte que Ele 

vai te ajudar. Diz que na bíblia, está escrito assim, eu não sou muito religioso mas sei: “Faz a tua parte 

que eu te ajudarei”. O Senhor falou isso, faça a sua parte, minha senhora...”. Nessa situação, você vê 

que o paciente não é bem cuidado. É um paciente jovem, também, com cinqüenta e poucos anos, e está 

precisando de carinho, de apoio e de assistência, e não tem o que precisa. Quando a gente precisa que 

alguém o leve ao hospital, não levam. Mas, para pegar a pensão, chamam um táxi, põem o doente no 

táxi e o levam. 24 Aí o foco já muda bastante, porque a própria comunidade ao redor daquela família tenta 

assumir de alguma forma o paciente: “Está comendo? Como é que está?”. De alguma forma tentam 

ajudá-lo, e discriminam a família, condenam a família, de brigar, de falar um monte de coisas, de 

reclamar. 

S: E como é cuidar dessa família? 

E-VIII: Cuidar dessa família é mais complicado, eles não cuidam do seu familiar, é mais complicado 

porque em mim vem um sentimento de raiva.25 

(Interrupção) 

S: Você estava falando que é complicado... 

E-VIII: Esse é mais complicado. Isso, para mim, eu... 

S: Você falou da raiva... 
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E-VIII: A raiva... porque o sentimento de impotência, de desejo de até mesmo agredir a família... Até 

chego a agredir verbalmente, até chego a agredir... Quando a gente fala: “O paciente é teu, é teu pai, é 

teu parente, se vira, dá um jeito, você é que tem que tomar conta”, é uma agressão, e é mais difícil por 

isso, porque vem a sensação de raiva, que “sobe” alguma coisa, dá vontade de agredir, mesmo, e, às 

vezes, você agride.26 E deixa de fazer as coisas com o paciente. Porque, se a família não se importa com 

ele, por que eu vou me importar tanto assim? Qual é a minha função? Você começa a ver tecnicamente a 

sua função que é a de fazer isso, isso e isso. Então, não me compete mais.27 Às vezes, a gente é 

surpreendido por essas situações: “Fulano de Tal está assim”. “Cadê a família?”. A família é que tem de 

fazer isso, a minha família está bem cuidada, a dele tem que cuidar dele. Você prioriza outras visitas, não 

deixo de fazer a visita a ele, mas priorizo outras, porque sei que ali tem a questão familiar no meio.28 

Essa, acho que é, enquanto profissional, a pior.29 Lidar com o paciente é mais fácil, porque você só 

precisa fazer o papel do técnico: verifica a pressão, faz uma ausculta, vê a temperatura, toma conduta, 

faz alguns encaminhamentos, mas você não se envolve porque a situação de raiva perante a família 

aflora, se não tomar cuidado você até extrapola, e isso não acontece só com o profissional, acontece 

também com os vizinhos, com o Agente Comunitário de Saúde. Em relação àquela família, não em 

relação ao paciente.30 O paciente acaba sendo penalizado, não penalizado pelo que precisa ser feito a 

ele, ,mas porque você não se doa mais do que poderia se doar, que é ir bater um papo, falar de futebol, 

ou sei lá, de alguma forma, levar uma pessoa diferente na casa dele, uma pessoa que escuta, que fala 

com ele. Acho que ele tem prejuízo com isso, em alguns casos, principalmente quando ele é o provedor. 

Aquele provedor que realmente salva, que não deixa faltar nada em casa; e a família, em contrapartida, 

não dá um retorno; esse retorno não é estipulado, tem que ser espontâneo, como se diz: “é dando que se 

recebe”; é bem espontâneo. Tanto é que quem está em volta, fica magoado, frustrado com a família.31 

Mas, apesar de casos assim, eu gosto de trabalhar com esses pacientes em geral, eu gosto... Gosto 

muito, é positivo, tem um retorno positivo, embora o produto final seja a morte do paciente, e a gente não 

tenha como resolver isso. É bom, porque você cria um elo muito maior com a família. A família te busca 

mais, e vem chorar também porque a pensão atrasou, e vem rir também, vem te convidar para festinha, 

vem te trazer uma coisa diferente. Vem e diz: “Vim te ver”. “Veio me ver?”.”Vim te ver”. “Ah, sou colírio 

pra os olhos de vocês? Veio me ver?”32 Isso é positivo, é o retorno. Esse carinho que está retornando te 

dá forças para enfrentar outras situações, aquelas situações em que a gente fica meio chateado: cerca 

de um a dois pacientes que ficam insatisfeitos, diante de 100 atendimentos que têm agradecimentos; um 

te deixa “para baixo”, se você não tomar cuidado, você fica “para baixo”.33 Acho que a família te dá um 

retorno depois. E devolve a você o carinho que você passou, carinho que vem em dobro mesmo, vem em 

um gesto, trazem um bolo para você, vem num gesto de você passar na rua e uma pessoa gritar, fazer 

questão que você volte: “Mas agora não tenho tempo!”. “Mas eu quero falar com você”. “É sobre o quê?. 

Não, não, agora não é pra chorar, não! Marca outra hora pra gente chorar junto, agora não posso”. É 

retorno que a família te dá, a família que é carinhosa com o paciente.34 Aquela que não é carinhosa, se 

não teve uma atenção com o paciente enquanto vivo, não vai ter com você, então, desse tipo de família 

que não assume o paciente não se espera muito.35 A gente tenta ajudar de alguma forma.36 E o sistema, 
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principalmente... a gente que trabalha na Fundação... eu costumo falar que gosto muito de trabalhar na 

Fundação, de todos os parceiros que tenho, com quem já tive contato, a gente tem essa condição de  

trabalhar melhor, de ter uma equipe de saúde mental, de ter uma equipe de reabilitação, então se 

consegue trabalhar bem com isso. Às vezes não tem nada a ver a reabilitação ali, mas, de repente: 

“Escuta, estou com o paciente assim, assim”. “Mas não é pra mim, M”. “Mas eu quero que vá lá ver, não 

tem nada a ver com tu, mas vai lá bater um papo primeiro com ele, vamos lá comigo?”. “Vamos”. A C é 

brincalhona e tudo o mais, e ela vai lá e consegue levar aquela coisa, aquela felicidade que tem, e leva 

para eles. A gente pega o outro que não tem nada a ver, um agente comunitário, de outra micro-área, 

que fala bobagem, ou que seja evangélico. Na odonto tem a evangélica, a  A, que é ACD, é evangélica. 

Aí eu peço: “Tem um paciente assim, assim, assim, tu não quer ir lá não? Dá um tempinho aí, vai com I, 

com W lá, fala um pouco com ele, ele é evangélico, está meio “pra baixo”, meio depressivo, vai lá bater 

um papo com ele”. Ela vai, negocia com a dentista, vai e conversa, faz orações, lê a bíblia e tal. E aí 

volta: “Aí, M, gostei muito! Quando tiver outro, você me fala? Se precisar, você me fala? A gente busca, 

dentro do que a gente tem, alguma forma de levar uma coisa positiva.37 Desde você assinar um cheque 

porque a situação está difícil, você faz o cheque e fala: “Vai lá”. “Ah, não, não vou aceitar”. “Vai lá, faz as 

compras e depois você me paga. Eu sei que, se você não pagar, eu vou te cobrar”. “Não, é muito”. “Pra 

mim isso é muito pouco, eu sou rico! Então vai lá e compra e depois você me paga”. E depois paga. Teve 

um cara que pagou em três vezes. Me perguntam: “Está dando dinheiro?”. Respondo: “Negócios, 

negócios...”  Você acaba de alguma forma ajudando, não tem como, a gente se envolve, mesmo. É 

perigoso, eu acho que é perigoso porque, se você não tiver um start... você se envolve tanto, sofre tanto, 

que não consegue depois se segurar, e afeta, mesmo, te afeta.38 Teve um colega que não conseguiu 

mais voltar, e isso é perigoso para a gente. Como o Dráuzio fala: “Toma cuidado, toma cuidado porque 

essas coisas não podem absorver muito”. Não, vou só para brincar, só, ele está triste, eu estou feliz, e eu 

brinco, e fica todo mundo feliz. Eu gosto, eu gosto. Trabalhava na UTI, tinha muitos pacientes terminais 

também, e precisando de Dolantina, coisa que você não consegue fácil fora do hospital; a gente roubava 

literalmente, cansei de roubar: “Sumiram as ampolas de Dolantina”. “Senta aí, vamos conversar, só quem 

usa isso é você e as outras enfermeiras”. “Vamos conversar, estou com um paciente assim, assim, assim 

e roubei mesmo, e aí?”. “Não, tudo bem, mas eu tenho que justificar, como é que a gente faz?”. ‘Ah, isso 

é o de menos, o “H O Dolantina”. “Deixa comigo”. Alguns médicos ajudam.39 A família está tão 

complicada, por mais preparação que tenha, é difícil aceitar o ponto final. E alguns fazem o atestado de 

óbito, mesmo. 

S: Já chegou a fazer? 

E-VIII: Já, de ligar no domingo. Maior complicação. Liguei: “R, seu Fulano de Tal deu alta celestial. Como 

é que a gente faz?”. “Você quer que eu faça o que, Marcos, domingo?”. “R, o que é que a gente faz numa 

situação dessa: atestado, meu amigo, atestado”. “Você está indo pra lá?”. ”Estou”. “Vamos? Também 

vou”. Faz-se o atestado, resolve-se o problema.40 Essa família em específico, que não cuidava do 

familiar, queria o atestado. Sabe como é. Mas percebemos que tinha uma outra questão por traz: para 

conseguir algum benefício, o atestado tinha que ser mais rápido; aí, não fornecemos o atestado. É muito 
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complicado, a sacanagem deles com o seu familiar é muito grande.41 Mas, mesmo tendo casos assim, 

em qualquer situação, a gente tem que tomar cuidado para não isolar a família, porque ela precisa, até 

demais, de mais atenção, e para quem é religioso, precisa de mais Deus no coração, tentamos ajudar de 

alguma forma.42 Acho que é isso. 

S: Muito bom, ajudou bastante.  

E-VIII: Tomara que tenha ajudado! 

S: Muito obrigada! 

Quadro I 

UNIDADE DE SIGNIFICADO ASSERÇÕES SIGNIFICATIVAS 
Eu vejo que é muito difícil aceitar a morte de 
um ente querido, e para a gente que trabalha 
com essas pessoas, essas famílias, há muito 
tempo, a gente acaba sofrendo junto com elas 
em algum momento, acaba sendo muito difícil 
acompanhar essas pessoas.1 

Acha difícil aceitar a morte de um ente querido 
e sofre, em alguns momentos, pois trabalha há 
muito tempo com as famílias que estão 
vivenciando a terminalidade no domicílio. 1 

 

Para a gente é muito ruim, não é? Porque você, 
como profissional, diante daquela situação, não 
tem o que falar. Foi Deus que quis, pessoas da 
população falam: “Ah, foi Deus que quis...Você 
vai reclamar com  Deus, que quis assim?” Isso 
serve como um aconchego para a família, como 
um consolo.”Ah, é o destino”. Que destino é 
esse? Então, toda vez que a gente usa 
algumas dessas frases para tentar consolar 
entre aspas... aí eles tentam, mas vem a 
pergunta: “Mas que Deus é esse que está 
levando o meu pai, o meu marido, o meu filho?” 
Mas que destino é esse? Por que tem que ser 
assim?”.2 

Não encontra palavras que justifiquem a 
terminalidade para a família que está 
vivenciando a situação. 2 

Então, temos tem que buscar forças. De onde 
vem essa força para falar a palavra certa, para 
que você possa estimular aquela família e 
aquela pessoa doente? “Ah, tem vida após a 
morte, não?“. “Ah, nós sabemos para onde nós 
vamos?”. “Ah, ele vai para o céu? Vai para o 
inferno?”. O que falar para consolar?  Eu me 
ponho no lugar, como se o doente fosse um 
parente meu.3 

É necessário buscar forças para realizar o 
cuidado à família vivenciando a terminalidade, e 
isso acontece à medida que se coloca no lugar 
do outro, como se fosse um parente. 3 

 

Só perdi avós, não perdi mais ninguém, graças 
a Deus, familiar mais próximo ainda não. 
Acompanhei o ciclo normal da vida, meus avós 
já de idade avançada, mas, ainda assim, a 
perda foi muito forte, e foi presente, depois de 
seis meses, um ano depois, eu sinto saudade, 
mas não é aquela falta tão grande assim. Eram 
avós queridos, mas você entende que é o ciclo 
natural da vida, mesmo. Mas quando é um 
paciente jovem, de 36 anos, CA de pulmão, que 
tem três filhas, é diferente.4 

Relata que cuidar de uma família que vivencia a 
terminalidade de um membro jovem é mais 
difícil do que quando o cliente terminal é um 
idoso. 4 

A gente tenta buscar no conhecimento científico 
a explicação... Eu tento levar o assunto dentro 
daquilo que eles se apegam, naquilo que a 

Apóia-se no conhecimento científico, na crença 
ou na religião da família para trabalhar a 
situação vivenciada, mas é muito difícil. 5 
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família se apega, se é religiosa, não é? Como é 
a vida daquela família? De alguma forma a 
gente consegue falar algumas coisas, mas é 
muito difícil.5  

Vem a químio e joga ele no chão, a família 
entra em pânico. E o elo, por mais que tenha 
um hospital especializado, o elo somos nós...6 

Apesar de a família estar apoiada no 
atendimento hospitalar, o vínculo é com a 
equipe do PSF. 6 

E então, o hospital está distante. E o hospital, 
por mais que tenha toda uma estrutura rígida 
para acolher o paciente, não conhece o 
paciente, não tem um vínculo com ele. O 
hospital não conhece os filhos, a mãe, o pai, 
sua moradia, a luz que a Eletropaulo vai cortar 
(vem chorando por conta da luz também, 
porque a pressão dele sobe por não ter dinheiro 
para pagá-la). O hospital, por mais bem titulado 
para atender a esses pacientes, não tem certos 
conhecimentos que nós temos. 7  

O hospital está distante, não conhece a 
realidade social, cultural e econômica da 
família; desta forma, a referência é o PSF, onde 
eles procuram um amparo para o sofrimento. 7 
  

Os pacientes vêm chorar aqui. Às vezes, você 
se vê diante de uma situação que te emociona 
tanto! Naquele momento, até você chora por 
conta de seus problemas pessoais, e pensa: 
“Não, primeiro ele chora, depois eu choro, 
separado”.8 

Muitas vezes, sente que não está preparado 
para lidar com o sofrimento da família devido 
aos seus problemas pessoais, mas mesmo 
assim presta seu cuidado na VD. 8 

 

No domicílio. Semanalmente, a gente está indo 
lá. A fase crítica é a fase terminal, e está tendo 
o apoio em casa. Tem O2

, o torpedo de O2, está 
tendo tudo o que precisa, mas o lado 
psicológico dele não funciona, não está mais... 
E a gente vai sempre com o intuito de melhorar.  
Cuidado domiciliar é só com ele, você não 
consegue ficar lá pouco tempo e agendar 
outras visitas na mesma jornada do seu 
trabalho naquele dia.9 

Prioriza o seu período de VD para a família que 
vivencia a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 9 

A gente acaba deixando para segundo plano, 
mas é a parte que mais precisa naquele 
momento da gente. Mas eles ficam em segundo 
plano, porque a necessidade emergencial é o 
paciente em si, mesmo sabendo que a família 
sofre muito.10 

Percebe que a família fica em segundo plano 
ao realizar essa VD, apesar de entender que os  
familiares do cliente em fase terminal também 
precisam de apoio, pois sente que o foco do 
cuidado deve ser direcionado ao cliente. 10 

E para a gente vai ficando cada vez mais difícil. 
Aí, você lança mão do que o sistema te 
oferece. Encaminha o familiar para o psicólogo, 
para conversar, para amenizar aquilo. Mas às 
vezes não vai conseguir ajudar a família, 
porque é muito técnico, e o momento não é 
técnico, não é isso. Você encaminha para o 
psiquiatra, que é a mesma coisa. Eles são 
muito técnicos, não conhecem a estrutura da 
família.11 

O cuidado vai ficando cada vez mais difícil, e 
então é necessário buscar apoio dentro do seu 
sistema de trabalho; sente dificuldade de fazer 
encaminhamentos para psicólogo ou para 
psiquiatra, pois a assistência dada por eles é 
muito técnica, e sente que o momento não é 
para isso. 11 

Para nós, é muito complicado. Tem dia que 
eles (os ACS) falam: “Vamos ver o JL essa 
semana?”. “Vamos sim, vamos...”. “Ele está 
mal, está “pra baixo”, meio choroso, a mulher 
falou que não sai mais do quarto”. E a família 
sofre com isso, porque ele não consegue fazer 

A família faz muitas perguntas sobre o quadro 
do cliente, e às vezes sente que é difícil 
respondê-las.12 
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as atividades domésticas que fazia, subir 
escada, descer, só quer dormir porque está 
fraco, daí o “por quê?, por quê?”. Parecem 
crianças de dois, três anos “por que, por quê?”. 
São tantas perguntas que a gente não 
consegue absorver a todas e dar uma resposta 
lógica para todas, tentando esclarecer o 
máximo para a família, e principalmente para o 
cuidador direto, não sofrer impactos e não se 
desequilibrar, se desestruturar totalmente.12 
É difícil porque tem dia que você saiu de casa, 
bateu a porta... O vizinho te incomodou por 
algum motivo, você tem um problema pessoal, 
e falam para não trazermos nossa vida pessoal 
para o trabalho, mas ela vem junto com você, e 
naquele dia, você não está bem, também, e 
esses pacientes em específico, e a família 
deles que se doa a eles... é um núcleo familiar 
realmente estruturado, a família se doa para o 
paciente... (Tem casos em que isso não 
acontece). E a família vai vir com um monte de 
dúvidas esperando que você fale alguma coisa, 
mas naquele dia você não está bem. 
Geralmente são famílias que te “sugam”, 
porque estão muito debilitados, arrasados.. Daí 
“sugam” toda a sua energia a ponto de você 
sentir...13 

Vivenciar esse cuidado é difícil quando está 
com problemas pessoais, pois sabe que a 
família que se dedica no cuidado do membro 
em fase terminal vai exigir respostas durante a 
assistência prestada, e isso é desgastante. 13 

Depois de ter feito a visita até te perguntam: 
“Puxa, o que é que você tem?”. “Fui à casa 
daquele paciente”. Você tem que ir, fazer o seu 
trabalho, tentar trazer um pouco de esperança, 
e além disso, fazer suas coisas pessoais. 
Esses dias são difíceis para visitar as famílias 
desses pacientes...14 

Sente dificuldade para cuidar de famílias 
vivenciando a terminalidade no domicílio 
quando está com problemas pessoais, pois 
nessa VD é necessário levar esperança. 14 

A família: “A esposa está em casa?”. “Não, vai 
trabalhar”. “E os filhos?”. “Vão à escola”. 
“Então, vamos lá agora”. Porque para mim, na 
situação que eu estou... é mais confortável só 
vê-lo chorar, lamentar, pensar nos filhos, na 
mãe, que é idosa e que ele vai deixar também, 
que mora no domicílio...  como vai ser a relação 
entre sogra e nora sem o “meio de campo” que 
é o mediador... Ele vai chorar, vai “pôr para 
fora” esses problemas, está mais à vontade, 
fica mais tranqüilo sem mulher e crianças no 
período daquela visita. A gente vê que ele sofre 
menos. Quando a família está perto, o paciente 
precisa manter-se bem para a família não “cair” 
junto com ele, a gente percebe isso. “Está 
sozinho?”. “Está ele e um garoto”. “Desvia a 
atenção do garoto que eu vou lá conversar com 
ele, porque eu também não estou bem”.15  

Se está com problemas pessoais prefere ir à 
VD quando a família não está em casa, pois o 
cuidado será voltado somente para o cliente em 
fase terminal, facilitando a abordagem do 
cuidado. 15   

Vai ter aquele momento em que você não vai 
“segurar a onda” e vai “cair” junto com ele.16 

Percebe que, às vezes, sofre junto com a 
família. 16 

A família sente melhora, uma melhora muito 
grande, porque vê o reflexo depois. A família 

Sente um reflexo positivo do seu cuidado à 
família vivenciando a terminalidade quando os 
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vem aqui e tal, a mulher, até mesmo a cunhada 
dele passou comigo aqui também. Relação de 
bairro, você não sabe quem é quem, você fica 
sabendo que é cunhada um tempo depois. Aí, 
sogra... a sogra dele é muito brincalhona. Aí 
veio a cunhada dele, nunca tinha relacionado 
aquela pessoa com ele.. e aí ela veio: “O meu 
cunhado está rindo até hoje de você”. Falei: “De 
mim?”. “É, de você”. “Fui eu não, o que eu 
falei?”. “Não, é o Zé” “O Zé? O Zé?”. “O do 
problema do pulmão”. “Ah, o JL; ah! Ainda bem 
que eu não falei mal dele pra você, né?”. 
“Porque você fala umas coisa e tal, ele está lá 
com problema sexual com minha irmã e você 
falou um monte de coisa lá. Ah, toda vez que 
ele lembra, está rindo”. Depois veio uma 
senhora, fiquei sabendo que. Falou a mesma 
coisa: “Você quase matou o JL”. “Eu matei o 
JL? O que foi que eu fiz? Fiz alguma coisa 
errada?”. “Não, não, JL, aquele do problema do 
pulmão”. A sogra não fala o que é... “Problema 
do pulmão...”. É muito difícil falar a palavra 
“câncer”, e você: “Ah, você é a sogra do José 
Luís?”. “Sou”. “Nunca liguei a senhora com a 
mulher dele. Ela toda quieta, e a mãe toda 
espevitada!”. Aí você vê o reflexo...17 

seus membros expressam a satisfação após a 
VD.17 

Você sofre, não tem como não sofrer.18 Sofre durante o cuidado prestado. 18 

Mas algumas vezes você tira proveito da 
situação também. Para mim, foi muito positivo. 
Hoje, por mais triste que eu esteja, vou lá, e é 
como se fosse um dia normal para mim. Às 
vezes, vou e falo assim: “Hoje eu vim para me 
tratar”. E ele fala: “Então, senta aí. Quer 
inalaçãozinha? quer não-sei-o-quê? quer um 
Tramal?” Aí começa... até a própria esposa 
fala: “Dá um Tilex pra ele, JL”.19 

Sente que, muitas vezes, também se beneficia 
com esse cuidado, pois a família também o 
acolhe nos dias em que ele não está bem. 19 

E eles vivenciam tudo o que estão passando de 
uma forma diferente; não é de uma forma 
banal, mas, entre aspas, simples, para sofrer 
menos, eu não sei... Uma fala que tive na 
minha família, meu pai costumava falar assim: 
“A gente chora por nossos entes queridos”. 
Então, cada um chora por seus entes queridos. 
E, na maioria das vezes, não é assim, a gente 
sofre bastante com essas situações, e quanto 
mais jovem o paciente, pior é. Quando é filho, 
mais grave é trabalhar isso.20 

Percebe o seu sofrimento ao vivenciar esse 
cuidado à família, e isto se agrava quando o 
cliente em fase terminal é jovem. 20 

A família evangélica. Você começa a trabalhar 
como se você fosse evangélico. Minha mulher é 
evangélica, então sou meio evangélico, tenho 
toda autonomia para falar. Você começa a 
trabalhar a família no foco, no contexto dela. 
Chego a falar assim: “Por que Deus levou meu 
filho de 23 anos? Eu estou aqui, por que não 
me levou no lugar dele?” E tal e tal... Você 
tenta, de alguma forma, conversar e brincar.  E 

Busca suporte na sua religião e na da família 
para prestar o cuidado. 21 
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falei: “Senhora, tenha calma, o Senhor está me 
usando pra falar com você, entendeu? O 
Senhor usa de várias formas para falar com a 
gente, e Ele está me usando. Um cara chato, 
que fala bobagens, brincalhão, às vezes é 
grosso, arrogante, mas Ele está me usando pra 
falar com a senhora, pra fazer com que a 
senhora, em sua vida daqui pra frente, não 
sofra tanto assim com a perda do seu filho, 
porque tem o outro, e o outro vai precisar muito 
da senhora”.21 
Tenho um paciente que tem uma data, 
praticamente, ele é um renal crônico, precisa de 
um transplante; a gente sabe que não vai 
chegar, e a gente não sabe quando vai ser, é 
dentro em breve,  e a família não dá apoio 
algum para esse paciente. 22 

Sente que, em alguns casos, a família não 
apóia o ente em fase terminal.22 

Uma outra situação, a família não dá apoio, não 
se importa, a única preocupação é manterem a 
pensão. A preocupação é quitarem o 
apartamento do CDHU, “Como é que faz para 
quitar se tiver morte?”. Procuram esse tipo de 
informação, não se preocupam com o 
paciente.23 

Em uma outra situação de cuidado, vivencia a 
negligência familiar, sendo que estes não dão 
apoio para o seu membro em fase terminal. A 
preocupação da família está relacionada aos 
bens materiais. 23 

E aquele paciente, aquele usuário acaba sendo 
nosso, só nosso, e nesses casos a carga é 
muito maior: “Por que você não veio aqui? Por 
que você não viu antes, por quê?”. “Não, minha 
senhora, o marido é teu, o pai é de vocês, nós 
só prestamos o serviço, a gente dá a 
assistência; agora, a parte de cuidar, de se 
preocupar, de amar é de vocês! Eu não posso 
amar o senhor João porque não pega tão bem 
assim, pega mal, minha senhora! É a senhora 
que tem que cuidar do seu marido, é a senhora, 
não é a Agente Comunitária de Saúde, não é a 
vizinha, essas pessoas vão te ajudar,  e vão te 
dar um apoio. Faça a sua parte que Ele vai te 
ajudar. Diz que na bíblia, está escrito assim, eu 
não sou muito religioso mas sei: “Faz a tua 
parte que eu te ajudarei”. O Senhor falou isso, 
faça a sua parte, minha senhora...”. Nessa 
situação, você vê que o paciente não é bem 
cuidado. É um paciente jovem, também, com 
cinqüenta e poucos anos, e está precisando de 
carinho, de apoio e de assistência, e não tem o 
que precisa. Quando a gente precisa que 
alguém o leve ao hospital, não levam. Mas, 
para pegar a pensão, chamam um táxi, põem o 
doente no táxi e o levam. 24 

Sente que a carga do cuidado é muito maior 
quando a família não dá apoio, não se 
interessa, pois a responsabilidade acaba sendo 
dos profissionais do PSF. A relação fica 
prejudicada, e muitas vezes ele entra em 
conflito com essa família, a qual não assume o 
cuidado. 24 

Cuidar dessa família é mais complicado, eles 
não cuidam do seu familiar, é mais complicado 
porque em mim vem um sentimento de raiva.25 

Cuidar da família que não cuida do seu membro 
em fase terminal é difícil, pois gera um 
sentimento de raiva. 25 

A raiva... porque o sentimento de impotência, 
de desejo de até mesmo agredir a família... Até 
chego a agredir verbalmente, até chego a 

Sente raiva, pois fica impotente frente à 
negligência familiar, e sente vontade de agredir 
a  família, e muitas vezes agride de fato 26 
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agredir... Quando a gente fala: “O paciente é 
teu, é teu pai, é teu parente, se vira, dá um 
jeito, você é que tem que tomar conta”, é uma 
agressão, e é mais difícil por isso, porque vem 
a sensação de raiva, que “sobe” alguma coisa, 
dá vontade de agredir, mesmo, e, às vezes, 
você agride.26  
E deixa de fazer as coisas com o paciente. 
Porque, se a família não se importa com ele, 
por que eu vou me importar tanto assim? Qual 
é a minha função? Você começa a ver 
tecnicamente a sua função que é a de fazer 
isso, isso e isso. Então, não me compete 
mais.27  

Quando a família é negligente, deixa de prestar 
alguns cuidados ao paciente terminal, pois 
começa a colocar em questão a sua função, até 
onde ela vai e quais são suas obrigações 
estritamente técnicas. 27 

Às vezes, a gente é surpreendido por essas 
situações: “Fulano de Tal está assim”. “Cadê a 
família?”. A família é que tem de fazer isso, a 
minha família está bem cuidada, a dele tem que 
cuidar dele. Você prioriza outras visitas, não 
deixo de fazer a visita a ele, mas priorizo 
outras, porque sei que ali tem a questão familiar 
no meio.28  

Sente-se surpreendido quando a família não 
assume o cuidado do seu membro em fase 
terminal. 28 

Essa, acho que é, enquanto profissional, a 
pior.29  

Quando a família é negligente, a visita torna-se 
mais difícil. 29 

Lidar com o paciente é mais fácil, porque você 
só precisa fazer o papel do técnico: verifica a 
pressão, faz uma ausculta, vê a temperatura, 
toma conduta, faz alguns encaminhamentos, 
mas você não se envolve porque a situação de 
raiva perante a família aflora, se não tomar 
cuidado você até extrapola, e isso não 
acontece só com o profissional, acontece 
também com os vizinhos, com o Agente 
Comunitário de Saúde. Em relação àquela 
família, não em relação ao paciente.30 

O cuidado com o cliente em fase terminal é 
mais fácil porque é só técnico, mas dá uma 
sensação ruim porque o sentimento em relação 
à família é de raiva. 30 

O paciente acaba sendo penalizado, não 
penalizado pelo que precisa ser feito a ele, 
,mas porque você não se doa mais do que 
poderia se doar, que é ir bater um papo, falar 
de futebol, ou sei lá, de alguma forma, levar 
uma pessoa diferente na casa dele, uma 
pessoa que escuta, que fala com ele. Acho que 
ele tem prejuízo com isso, em alguns casos, 
principalmente quando ele é o provedor. Aquele 
provedor que realmente salva, que não deixa 
faltar nada em casa; e a família, em 
contrapartida, não dá um retorno; esse retorno 
não é estipulado, tem que ser espontâneo, 
como se diz: “é dando que se recebe”; é bem 
espontâneo. Tanto é que quem está em volta, 
fica magoado, frustrado com a família.31  

O cliente em fase final que tem uma família 
negligente acaba sendo prejudicado no cuidado 
prestado; além disso, tal situação gera 
sentimentos de revolta, de frustração e de 
mágoa para com os familiares. 31  
 

Mas, apesar de casos assim, eu gosto de 
trabalhar com esses pacientes em geral, eu 
gosto... Gosto muito, é positivo, tem um retorno 
positivo, embora o produto final seja a morte do 
paciente, e a gente não tenha como resolver 

Gosta de trabalhar com essas famílias, pois 
existe um retorno positivo, embora a morte seja 
inevitável e sente que é bom, pois cria um 
vínculo com a família. 32 
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isso. É bom, porque você cria um elo muito 
maior com a família. A família te busca mais, e 
vem chorar também porque a pensão atrasou, 
e vem rir também, vem te convidar para 
festinha, vem te trazer uma coisa diferente. 
Vem e diz: “Vim te ver”. “Veio me ver?”.”Vim te 
ver”. “Ah, sou colírio pra os olhos de vocês? 
Veio me ver?”32  
Isso é positivo, é o retorno. Esse carinho que 
está retornando te dá forças para enfrentar 
outras situações, aquelas situações em que a 
gente fica meio chateado: cerca de um a dois 
pacientes que ficam insatisfeitos, diante de 100 
atendimentos que têm agradecimentos; um te 
deixa “para baixo”, se você não tomar cuidado, 
você fica “para baixo”.33 

Recebe um retorno positivo da família 
vivenciando a terminalidadede um ente querido 
no domicílio quando realiza uma VD, e essa 
vivência o fortalece para lidar com situações 
indesejáveis. 33 

Acho que a família te dá um retorno depois. E 
devolve a você o carinho que você passou, 
carinho que vem em dobro mesmo, vem em um 
gesto, trazem um bolo para você, vem num 
gesto de você passar na rua e uma pessoa 
gritar, fazer questão que você volte: “Mas agora 
não tenho tempo!”. “Mas eu quero falar com 
você”. “É sobre o quê?. Não, não, agora não é 
pra chorar, não! Marca outra hora pra gente 
chorar junto, agora não posso”. É retorno que a 
família te dá, a família que é carinhosa com o 
paciente.34  

Sente que a família retribui de forma positiva e 
em dobro o carinho dado durante o cuidado 
prestado ao seu membro em fase terminal. 34 

Aquela que não é carinhosa, se não teve uma 
atenção com o paciente enquanto vivo, não vai 
ter com você, então, desse tipo de família que 
não assume o paciente não se espera muito.35  

Sente que quando a família é negligente com o 
seu membro em fase terminal, não deve 
esperar um retorno do cuidado prestado. 35 

A gente tenta ajudar de alguma forma.36 Percebe que a família negligente com seu ente 
em fase terminal também está precisando de 
seu cuidado. 36 

A gente busca, dentro do que a gente tem, 
alguma forma de levar uma coisa positiva.37 

Busca recursos dentro da sua estrutura de 
atenção para intensificar o cuidado. 37 

Você acaba de alguma forma ajudando, não 
tem como, a gente se envolve, mesmo. É 
perigoso, eu acho que é perigoso porque, se 
você não tiver um start... você se envolve tanto, 
sofre tanto, que não consegue depois se 
segurar, e afeta, mesmo, te afeta.38 

Sente que ajuda e se envolve com o sofrimento 
da família, mas acha isso perigoso; caso o 
enfermeiro não tenha controle da situação, ele 
pode adoecer. 38 

Eu gosto, eu gosto. Trabalhava na UTI, tinha 
muitos pacientes terminais também, e 
precisando de Dolantina, coisa que você não 
consegue fácil fora do hospital; a gente roubava 
literalmente, cansei de roubar: “Sumiram as 
ampolas de Dolantina”. “Senta aí, vamos 
conversar, só quem usa isso é você e as outras 
enfermeiras”. “Vamos conversar, estou com um 
paciente assim, assim, assim e roubei mesmo, 
e aí?”. “Não, tudo bem, mas eu tenho que 
justificar, como é que a gente faz?”. ‘Ah, isso é 
o de menos, o “H O Dolantina”. “Deixa comigo”. 
Alguns médicos ajudam.39 

Busca recurso fora do PSF para prestar o seu 
cuidado de forma adequada, pois dentro dessa 
rede não é fácil conseguir, por exemplo, 
medicações para dor oncológica. 39  
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Já, de ligar no domingo. Maior complicação. 
Liguei: “R, seu Fulano de Tal deu alta celestial. 
Como é que a gente faz?”. “Você quer que eu 
faça o que, Marcos, domingo?”. “R, o que é que 
a gente faz numa situação dessa: atestado, 
meu amigo, atestado”. “Você está indo pra lá?”. 
”Estou”. “Vamos? Também vou”. Faz-se o 
atestado, resolve-se o problema.40  

Prioriza o seu cuidado para a família que está 
vivenciando o morrer de um dos seus entes no 
domicílio. 40 

Essa família em específico, que não cuidava do 
familiar, queria o atestado. Sabe como é. Mas 
percebemos que tinha uma outra questão por 
traz: para conseguir algum benefício, o 
atestado tinha que ser mais rápido; aí, não 
fornecemos o atestado. É muito complicado, a 
sacanagem deles com o seu familiar é muito 
grande.41  

A família que não cuidava do seu ente em fase 
terminal queria o atestado de óbito para 
conseguir benefícios, e isso foi vivenciado 
negativamente, já que representava um 
desrespeito para com a pessoa morta. 41 

Mas, mesmo tendo casos assim, em qualquer 
situação, a gente tem que tomar cuidado para 
não isolar a família, porque ela precisa, até 
demais, de mais atenção, e para quem é 
religioso, precisa de mais Deus no coração, 
tentamos ajudar de alguma forma.42 

Sente que é necessário se policiar durante o 
cuidado prestado à família negligente, pois esta 
também precisa ser assistida. 42 

 
Quadro II 

CONVERGÊNCIA DO DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

Vivenciando a negligência familiar 
Sente que, em alguns casos, a família não 
apóia o ente em fase terminal.22  
Em uma outra situação de cuidado, vivencia a 
negligência familiar, sendo que estes não dão 
apoio para o seu membro em fase terminal. A 
preocupação da família está relacionada aos 
bens materiais. 23  
Sente que a carga do cuidado é muito maior 
quando a família não dá apoio, não se 
interessa, pois a responsabilidade acaba sendo 
dos profissionais do PSF. A relação fica 
prejudicada, e muitas vezes ele entra em 
conflito com essa família, a qual não assume o 
cuidado. 24  
Cuidar da família que não cuida do seu membro 
em fase terminal é difícil, pois gera um 
sentimento de raiva. 25  
Sente raiva, pois fica impotente frente à 
negligência familiar, e sente vontade de agredir 
a  família, e muitas vezes agride de fato 26  
Quando a família é negligente, deixa de prestar 
alguns cuidados ao paciente terminal, pois 
começa a colocar em questão a sua função, até 
onde ela vai e quais são suas obrigações 
estritamente técnicas. 27  
Sente-se surpreendido quando a família não 
assume o cuidado do seu membro em fase 
terminal. 28  
Quando a família é negligente, a visita torna-se 

Vivenciando a negligência familiar 
Vivencia a negligência da família com o seu 
membro em fase terminal, e essa experiência é 
muitas vezes permeada por sentimento de 
surpresa, raiva, impotência, dificultando o  
cuidado domiciliário do enfermeiro.  
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mais difícil. 29  
O cuidado com o cliente em fase terminal é 
mais fácil porque é só técnico, mas dá uma 
sensação ruim porque o sentimento em relação 
à família é de raiva. 30  
O cliente em fase final que tem uma família 
negligente acaba sendo prejudicado no cuidado 
prestado; além disso, tal situação gera 
sentimentos de revolta, de frustração e de 
mágoa para com os familiares. 31  
Sente que quando a família é negligente com o 
seu membro em fase terminal, não deve 
esperar um retorno do cuidado prestado. 35  
Percebe que a família negligente com seu ente 
em fase terminal também está precisando de 
seu cuidado. 36 

Essa família em específico, que não cuidava do 
familiar, queria o atestado. Sabe como é. Mas 
percebemos que tinha uma outra questão por 
traz: para conseguir algum benefício, o 
atestado tinha que ser mais rápido; aí, não 
fornecemos o atestado. É muito complicado, a 
sacanagem deles com o seu familiar é muito 
grande.41 

 Mas, mesmo tendo casos assim, em qualquer 
situação, a gente tem que tomar cuidado para 
não isolar a família, porque ela precisa, até 
demais, de mais atenção, e para quem é 
religioso, precisa de mais Deus no coração, 
tentamos ajudar de alguma forma.42 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Acha difícil aceitar a morte de um ente querido 
e sofre, em alguns momentos, pois trabalha há 
muito tempo com as famílias que estão 
vivenciando a terminalidade no domicílio. 1 

É necessário buscar forças para realizar o 
cuidado à família vivenciando a terminalidade, e 
isso acontece à medida que se coloca no lugar 
do outro, como se fosse um parente. 3 

Apesar de a família estar apoiada no 
atendimento hospitalar, o vínculo é com a 
equipe do PSF. 6 

O hospital está distante, não conhece a 
realidade social, cultural e econômica da 
família; desta forma, a referência é o PSF, onde 
eles procuram um amparo para o sofrimento. 7 
Percebe que, às vezes, sofre junto com a 
família. 16 

Gosta de trabalhar com essas famílias, pois 
existe um retorno positivo, embora a morte seja 
inevitável e sente que é bom, pois cria um 
vínculo com a família. 32 

Sente que a família retribui de forma positiva e 
em dobro o carinho dado durante o cuidado 
prestado ao seu membro em fase terminal. 34 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Ao cuidar de uma família vivenciando a 
terminalidade de um de seus membros no 
domicílio experiencia a formação de vínculo; 
esse muitas vezes é vivenciado com 
sofrimento, pois está junto com a família nos 
momentos difíceis, mas também é vivenciado 
de uma forma boa, pois o enfermeiro tem um 
retorno de carinho pelo cuidado prestado. 
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Sente que ajuda e se envolve com o sofrimento 
da família, mas acha isso perigoso; caso o 
enfermeiro não tenha controle da situação, ele 
pode adoecer. 38 

Demonstrando seus sentimentos 
Sofre durante o cuidado prestado. 18 

Sente que, muitas vezes, também se beneficia 
com esse cuidado, pois a família também o 
acolhe nos dias em que ele não está bem. 19 

Demonstrando seus sentimentos 
Sente que a família percebe os sentimentos do 
enfermeiro durante a visita e o ajuda quando 
este não está bem. 

Prestando um cuidado insuficiente 
Não encontra palavras que justifiquem a 
terminalidade para a família que está 
vivenciando a situação. 2 

A família faz muitas perguntas sobre o quadro 
do cliente, e às vezes sente que é difícil 
respondê-las.12  
Percebe que a família fica em segundo plano 
ao realizar essa VD, apesar de entender que os 
familiares do cliente em fase terminal também 
precisam de apoio, pois sente que o foco do 
cuidado deve ser direcionado ao cliente. 10 

Prestando um cuidado insuficiente 
Sente que, em algumas situações, o seu 
cuidado é insuficiente quando visita uma família 
vivenciando o morrer de um ente no domicílio. 

Sentindo falta de uma rede assistencial 
O cuidado vai ficando cada vez mais difícil, e 
então é necessário buscar apoio dentro do seu 
sistema de trabalho; sente dificuldade de fazer 
encaminhamentos para psicólogo ou para 
psiquiatra, pois a assistência dada por eles é 
muito técnica, e sente que o momento não é 
para isso. 11 

Sentindo falta de uma rede assistencial 
Sente falta de um apoio técnico ao vivenciar o 
cuidado domiciliário à família vivenciando a 
terminalidade de um membro, e isso é 
experienciado com dificuldade. 

Enfrentando as dificuldades 
Apóia-se no conhecimento científico, na crença 
ou na religião da família para trabalhar a 
situação vivenciada, mas é muito difícil. 5 
Busca recursos dentro da sua estrutura de 
atenção para intensificar o cuidado. 37  
Busca recurso fora do PSF para prestar o seu 
cuidado de forma adequada, pois dentro dessa 
rede não é fácil conseguir, por exemplo, 
medicações para dor oncológica. 39 

Enfrentando as dificuldades 
Para assistir uma família que cuida de um ente 
em fase terminal, apóia-se no conhecimento 
científico, na religião, busca recursos internos e 
externos, burlando, às vezes, o próprio sistema 
de cuidados paliativos na atenção à saúde. 

Sentindo-se impotente para cuidar da família 
Muitas vezes, sente que não está preparado 
para lidar com o sofrimento da família devido 
aos seus problemas pessoais, mas mesmo 
assim presta seu cuidado na VD. 8 

Vivenciar esse cuidado é difícil quando está 
com problemas pessoais, pois sabe que a 
família que se dedica no cuidado do membro 
em fase terminal vai exigir respostas durante a 
assistência prestada, e isso é desgastante. 13 

Sente dificuldade para cuidar de famílias 
vivenciando a terminalidade no domicílio 
quando está com problemas pessoais, pois 
nessa VD é necessário levar esperança. 14 

Se está com problemas pessoais prefere ir à 
VD quando a família não está em casa, pois o 
cuidado será voltado somente para o cliente em 

Sentindo-se impotente para cuidar da família 
Sente-se, às vezes, despreparado para prestar 
esse cuidado. 
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fase terminal, facilitando a abordagem do 
cuidado. 15   

Percebe o seu sofrimento ao vivenciar esse 
cuidado à família, e isto se agrava quando o 
cliente em fase terminal é jovem. 20 

Priorizando o seu cuidado 
Prioriza o seu período de VD para a família que 
vivencia a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 9 

Prioriza o seu cuidado para a família que está 
vivenciando o morrer de um dos seus entes no 
domicílio. 40 

Priorizando o seu cuidado 
Prioriza a sua VD para a família com um 
membro em fase terminal no domicílio. 

Sentindo satisfação com o cuidado prestado 
Sente um reflexo positivo do seu cuidado à 
família vivenciando a terminalidade quando os 
seus membros expressam a satisfação após a 
VD.17 

Recebe um retorno positivo da família 
vivenciando a terminalidadede um ente querido 
no domicílio quando realiza uma VD, e essa 
vivência o fortalece para lidar com situações 
indesejáveis. 33 

Sentindo satisfação com o cuidado prestado 
Sente satisfação ao realizar a VD quando a 
família dá um retorno do cuidado prestado. 

Valorizando a história da família 
Busca suporte na sua religião e na da família 
para prestar o cuidado. 21 

Valorizando a história da família 
Busca suporte na sua religião e na da família 
para prestar o cuidado. 

 
Análise Ideográfica Entrevista VIII 

O sujeito entrevistado, ao visitar uma família vivenciando a terminalidade de um membro no 

domicílio, sente, em algumas situações, que o seu cuidado é insuficiente, pois lhe faltam respostas para 

os questionamentos dos familiares. Sente raiva, impotência e se surpreende durante a visita domiciliária 

quando a família não cuida de seu ente em fase terminal; ele considerando isso como uma negligência 

familiar. Percebe que essa visita é permeada por situações de tristeza e dor. Dessa forma, quando está 

com problemas pessoais, sente dificuldade para realizar essa VD e acha que não consegue prestar um 

cuidado de qualidade. Direciona o foco do seu cuidado para o cliente fora de possibilidade terapêutica de 

cura, pois entende que o sofrimento dele é maior do que o dos seus familiares, mas compreende que o 

cuidado deve abranger toda a família. Busca suporte na religião da família e na sua própria religião para 

fortalecer o cuidado desenvolvido durante essa visita domiciliária. Prioriza o seu tempo de visita 

domiciliária para a família que vivencia o morrer no domicílio, pois entende que existe uma complexidade 

nessa assistência. Sente que não tem uma rede assistencial preparada para cuidar da família diante do 

morrer, pois quando encaminha esses familiares para alguma especialidade médica, percebe que a 

assistência está embasada no modelo biomédico, e a situação vivenciada pela família exige uma postura 

mais humana. Constrói um vínculo com a família e, apesar de sofrer junto com ela, sente que é um ponto 

positivo do seu cuidado, pois há um retorno do cuidado prestado. Demonstra os seus sentimentos 

durante essa visita e, muitas vezes se emociona com a sensibilidade da família diante do seu sofrimento. 

Para prestar um cuidado de qualidade para a família que sofre com o processo de morrer de um ente 

querido, enfrenta as dificuldades inerentes a essa vivência, buscando suporte no seu conhecimento 
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científico, na religião da família, nos recursos humanos e materiais disponíveis na sua Unidade de Saúde 

da Família e também buscando medicações para dor oncológica dentro da rede hospitalar em que 

trabalha. 

 

Entrevista XII 

Enfermeira, 29 anos, graduada há 7 anos, trabalha no PSF há 6 anos. Cursou especialização em “Saúde 

da Família”. Na USF em que atua, onde foi realizada a entrevista, está há 5 anos. 

 

S: Então, a pergunta é: “Como é para você cuidar de uma família que está vivenciando a terminalidade 

de um dos seus membros no domicílio?”. 

E-XII: Então, pra mim assim... Assim pensar separado é...Porque agente pensa muito em equipe, 

conversa muito antes de ir nessa família, nessa casa e termina já indo preparada, né? Já sabendo com 

que mais ou menos vai tratar cada um da casa, agente já sabe mais ou menos como que o paciente está, 

né? Como que cada um da casa está vivendo, é uma morte lenta até né? Na verdade, você vai perdendo 

a pessoa aos poucos, então, agente sabe como tratar cada um da família né? Isso pensando em equipe, 

agora pensando eu separado mesmo é...Eu tento me colocar no trabalho de maneira que eu não leve os 

problemas daqui pra minha casa. Então, agente tenta fazer...  Agente tenta fazer com que agente não se 

misture né? Com o problema da família, mas eu nem sei como eu vou te falar...1(silêncio) 

S: Tem algum caso talvez isso possa...Ou teve algum caso? 

E-XII: Teve um caso, deixa eu pensar...Tiveram vários... (silêncio). Teve o caso da dona Severina, foi 

assim: tentei separar o profissional do pessoal, e não tenho nenhuma dificuldade de ficar indo lá, de 

cuidar da família, e não sei o que te falar...2 (silêncio) 

S: Conta um pouquinho da história, como que foi. 

E- XII: Essa? 

S: Pode ser, para a gente ir pegando um pouquinho... 

E-XII: A dona Severina é um caso. Vou contar: dona Severina foi um caso bem triste que a gente 

acompanhou. Triste porque ela vivia numa família com problemas de saúde mental, praticamente todos 

os membros da família. Quem não tinha um problema mais grave era a cuidadora, que era a filha, mas 

que também já era idosa. Então, ela tinha uma dificuldade... E me entristecia muito visitar essa família, 

porque era uma senhora que ficava deitada num quarto que não tinha janela, só tinha um vitrô bem no 

cantinho do quarto, no fundo da casa, mesmo, lá no final, na divisa da outra casa. Ela ficava naquele 

quartinho, em cima de uma cama, idosa, já era bisavó, noventa anos acho que tinha. Ela já tinha seqüela 

de AVC, dependia para tudo de alguém. Ficava deitada nessa cama, com uma lâmpada na parede, não 

no teto, uma lâmpada na parede acesa o dia inteiro, porque o quarto era escuro, sem iluminação e sem 

ventilação. Ela ficava deitada, virada para a parede o dia inteiro. Era um caso que me entristecia muito. 

Tem determinadas visitas que a gente faz, que trazem tristeza. Você chega da visita acabada, arrasada. 

Meio que frustrada por não poder fazer mais pela família. Aqueles cuidados, mesmo, de medir a pressão, 

todos os cuidados paliativos, de tentar tirar a dor, aliviar; e não era um caso que dava para a gente fazer 
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muito mais, era só esperar, mesmo.3 E cuidar... O que traz para mim uma certa ansiedade é cuidar da 

família, tentar... porque tem família que te cobra uma posição, não entende muito bem o que está 

acontecendo. No caso dela, até que entendiam, mas eu tive outros casos também... de paciente mais 

jovem com CA, que veio a falecer. Ele chegava a cobrar da gente solução para seu caso. Chega uma 

hora que você tem que falar:”Olha, a gente pode tentar melhorar a situação, tentar melhorar a dor, tudo, 

mas não tem solução, a gente não tem varinha mágica”. Cheguei um dia a falar para uma paciente, o pai 

dela não tinha contado para ela que ela tinha câncer. E eu cheguei para ela e falei: “A gente não tem uma 

varinha mágica que possa fazer um ‘abracadraba’, e acabou”. E ela não estava sabendo direito o que 

estava acontecendo. A partir desse dia, ela acompanhou mais o pai na consulta, porque ele veio também 

piorando. E ela foi percebendo que não tinha mais condição de fazer nada.4 Então, acho que traz um 

pouco de ansiedade cuidar da família, tentar mostrar para o familiar que é... Em determinados casos, 

mas não em todos, quem é mais idoso, até a pessoa já sabe o que está acontecendo, mas quando o 

paciente é mais jovem... É assim, você dá esse suporte para a família, porque eles te cobram. Às vezes, 

eles sabem que não tem solução, mas eles te cobram mesmo assim: “Olha, eu quero isso, eu quero uma 

gaze”. E você não tem gaze para dar...  “Ah, eu quero que venha fazer curativo todo dia”, mas não dá 

para a gente ir. “Você não pode vir toda semana aqui?”.5 Na semana passada, mesmo, a gente foi a uma 

paciente que até está internada. Só que tem um outro problema na família. E o tratamento dessa senhora 

que está internada é só um dos tratamentos que a gente está fazendo em casa. A família tem cobrado; a 

família, não, uma pessoa da família, na verdade, que está cobrando que a gente vá lá toda semana, e às 

vezes não dá para a gente estar presente. “Você não poderia vir aqui toda semana?”, e ela está sempre 

reclamando da gente. E o que mais?  

S: É, fala um pouco mais...Você falou da ansiedade que é meio complicado lidar com isso, fala um pouco 

mais. 

E-XII: A ansiedade... Eu tento fazer uma autoterapia e com a equipe. A gente desabafa, chega e fala: 

“Aquela lá, ah, mas que mulher! Será que ela não está vendo que a gente faz o que pode?”. A gente 

tenta fazer uma terapia entre nós mesmos, entendeu? Mas é... Hoje eu estava conversando com a nossa 

diretora, até. Teve o Congresso agora, e tem uma parte da equipe que está estudando essa terapias 

entre profissionais, porque a gente está adoecendo. Aqui, 20% das pessoas dessa unidade estão em 

tratamento psiquiátrico, passando com a saúde mental. O programa de saúde da família é muito bom, 

lindo, maravilhoso, o que dá para a gente fazer... Mas, a gente está sofrendo, e tem causado um 

sofrimento para a gente não só esse cuidado que a gente está tendo com esses pacientes que estão 

morrendo em casa, mas outras ansiedades também.6 Eu acho que as coisas só vêm somando, essa 

ansiedade da família... Tem a morte de um paciente de quem a gente cuida há certo tempo... Então, 

mesmo que você não queira um certo vínculo, você tem, porque você já o formou com aquele paciente.7  

Então, você sofre com a morte dele. Você sofre porque o que você faz não é o suficiente, mesmo você 

sabendo, consciente ou inconscientemente, que tudo tem um limite, a gente não está aqui para 

solucionar o problema de todo mundo, é complicado saber onde termina esse limite. A gente, no dia a 

dia, vai aprendendo a colocar limite em algumas coisas, mas nem sempre é suficiente.8 Alguma coisa a 



 169 

gente interioriza, mesmo, fica ali, guardadinho. Podemos estar ali fazendo automaticamente aquilo que 

temos que fazer, trabalhar, mas aquele problema está lá dentro, guardado em algum lugar, trancado em 

alguma portinha lá. Uma hora, não cabe mais nada ali dentro, e explode.9 Vai ter uma hora que... Eu 

costumo dizer que temos um prazo de validade no PSF, vai ter uma hora que a gente vai explodir, porque 

não dá, não é? Se você pensar... eu falo aqui para todo mundo: ”Olha, seu prazo de validade está 

acabando”, e o meu também está, estou com 7 anos, quase 8 já, no PSF, então eu já sinto. Até que 

ponto paramos para... Parei agora para conversar um assunto que eu vivencio o dia inteiro, mas tenho 

dificuldade para falar dele: o que será que eu sinto, o que será? Será que eu sinto, será que eu ainda 

sinto? Às vezes, estamos tão condicionados a pegar aquilo que não se consegue resolver e guardar 

naquela portinha que está trancada, que até nos esquecemos, fica difícil de abrir a porta e ver o que tem 

lá dentro: “O que será que tem aí que eu possa falar para ela, que me incomoda”. O que eu lembro é 

dessa ansiedade, eu acho que a gente sofre.10 

S: Você falou só um pouquinho do vínculo... 

E-XII: Ah, é!! 

S: Fala um pouco mais. 

E-XII: O vínculo... Acho que o meu sofrimento com aquele paciente não se compara se fosse alguém da 

minha família; ou se fosse um colega de trabalho, uma pessoa mais próxima. Isso causa um sofrimento 

de pensar na família dele, a gente se coloca no sofrimento do outro.11 Acho que a gente tem muito isso 

no PSF, da empatia, de empatia com o outro. E eu sou assim, eu vejo o outro sofrer, não é que eu queira 

sofrer junto, mas você sente tristeza. Eu definiria como tristeza, mas uma coisa passageira. Uma coisa 

passageira que não fica ali o tempo inteiro, é claro; e  tem paciente que marca mais a gente. 

Principalmente paciente que não recebe cuidados da família...12 Tinha um paciente na outra unidade em 

que eu trabalhei, seu Antônio... É interessante como um paciente marca, a gente lembra até o que ele 

tinha. Seu Antônio é um paciente que me faz ficar triste quando eu lembro, porque morreu sozinho, 

morreu no hospital. Tinha a família, mas a família não ligava muito. Era aquela pessoa que ainda 

conseguia trabalhar, mas que já sofria de ter que andar até o posto, parava várias vezes porque tinha 

insuficiência cardíaca. Parava várias vezes no caminho, e aquilo me dava uma tristeza tão grande, 

porque eu via ele sofrer. Ele era uma pessoa muito amável, muito querida no posto. Seu Antônio é um 

paciente que me marcou bem, ele morreu sozinho no hospital, e me marcou, acho, porque morreu 

sozinho. Às vezes eu penso que é melhor morrer em casa, na companhia da família, do que morrer 

sozinho no hospital. A gente sabe que no hospital ele estará sozinho. Porque não são todos que têm 

autorização para ficar do lado do paciente, e mesmo que alguém o tivesse, no caso de seu Antonio, ele ia 

estar sozinho, porque na família dele, cada um vivia a sua vida, sabe? Ninguém dava muita atenção a 

ele. Esse me trouxe bastante tristeza, e ainda quando eu me lembro, fico triste. O vínculo tem muita coisa 

boa, porque a gente consegue cuidar da pessoa de uma maneira melhor, você compreende melhor como 

ela é, até onde você pode ir. Os remédios, você pode dar, pode dar as orientações que você sabe que 

ele vai entender, mas essa vivência te traz sofrimento. Tem esses pontos, mas tem outros pontos 

também. Às vezes, você espera que aquela pessoa te compreenda quando tem um dia que você não vai 
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poder atendê-la, e nem sempre ela te entende. E você acredita que ali tem um vínculo, não que tenha 

“quebrado”,  mas que talvez  aí seja o limite que a gente tem que colocar, aquela linha tênue, onde você 

vai colocar o limite, sei lá! (risos), já estou “viajando”...13 

S: Acho que faz parte, acho que uma coisa puxa a outra. 

E-XII: Você sabe, eu estou meio treinando assim. A gente pensa muito nisso no começo do PSF, o 

vínculo, olha o vínculo, dá uma importância enorme a isso. Hoje cheguei numa fase em que eu estou 

repensando muito o limite desse vínculo para poder dar conta, porque o PSF “suga” realmente a gente, o 

emocional, principalmente. Você cansa; fica dois dias em casa e seu corpo descansa, mas a sua cabeça, 

não. E no começo do programa eu conseguia me desligar, mas, nos últimos anos, eu tenho sonhado com 

o trabalho, a minha cabeça não está mais descansando do trabalho. Já chego no trabalho meio de “saco 

cheio”. Agora, voltando... (risos) 

S: É, acho que você falou um pouco dessa questão da ansiedade não é? 

E-XII: É. 

S: O cuidar dessa família muitas vezes gera um sofrimento. 

E-XII: A tristeza... 

S: A tristeza, quer falar sobre isso? 

E-XII: Não, sobre a tristeza, acho que é isso, porque está relacionada ao vínculo... quando você perde 

essa pessoa. Perde, não, a pessoa partiu para a glória, foi viver em outro lugar.14 Acho que é isso, se a 

gente continuar conversando, vai ficar um tempão aqui, porque sempre se tem o que falar. É como eu 

falei da portinha, na hora que a gente abre essa porta... Está tudo tão trancado lá. A gente vai passando 

despercebido para poder continuar trabalhando. As pessoas mais novas talvez não, mas quem está... 

Porque a gente chega com um “gás” para trabalhar, chega com vontade! Eu lembro que participei de uma 

pesquisa logo que entrei, e a pesquisadora veio me perguntar... não lembro direito como era a pergunta, 

mas era mais ou menos assim sobre quando a gente devia parar. Se o paciente não quer se tratar, 

quando você deve parar de tratar dele. E eu falei que a gente nunca deve parar. Eu vou, o médico vai, a 

auxiliar vai, o agente vai. A gente fica com essa idéia, e conforme vai passando o tempo, você vê que não 

é bem assim. Tudo tem limite, a pessoa vai se tratar se ela quiser, não adianta eu ir à casa dela um 

monte de vezes. Em alguns casos, faz diferença, e em outros, não. E é um direito que o paciente tem, 

não é? Se ele não quiser se tratar, você vai falar: “Não, tem que se tratar e pronto, acabou!”?... Eu sei 

que é melhor, mas se ele acha que não... Deus deu o livre arbítrio para as pessoas, porque que eu não 

vou lá como um general, não é? Acho que é isso. 

S: Quer falar mais alguma coisa? 

E-XII: Não, acho que não. 

S: Muito obrigada! 
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Quadro I 

UNIDADE DE SIGNIFICADO ASSERÇÕES SIGNIFICATIVAS 
Eu tento me colocar no trabalho de maneira 
que eu não leve os problemas daqui pra minha 
casa. Então, agente tenta fazer...  Agente tenta 
fazer com que agente não se misture né? Com 
o problema da família, mas eu nem sei como eu 
vou te falar...1 

Diz que tenta cuidar das famílias vivenciando a 
terminalidade sem se envolver com a 
problemática. 1 

Teve o caso da dona Severina, foi assim: tentei 
separar o profissional do pessoal, e não tenho 
nenhuma dificuldade de ficar indo lá, de cuidar 
da família, e não sei o que te falar...2 

Sente que não tem dificuldade para visitar a 
família vivenciando a terminalidade e tenta não 
se envolver. 2 

Vou contar: dona Severina foi um caso bem 
triste que a gente acompanhou. Triste porque 
ela vivia numa família com problemas de saúde 
mental, praticamente todos os membros da 
família. Quem não tinha um problema mais 
grave era a cuidadora, que era a filha, mas que 
também já era idosa. Então, ela tinha uma 
dificuldade... E me entristecia muito visitar essa 
família, porque era uma senhora que ficava 
deitada num quarto que não tinha janela, só 
tinha um vitrô bem no cantinho do quarto, no 
fundo da casa, mesmo, lá no final, na divisa da 
outra casa. Ela ficava naquele quartinho, em 
cima de uma cama, idosa, já era bisavó, 
noventa anos acho que tinha. Ela já tinha 
seqüela de AVC, dependia para tudo de 
alguém. Ficava deitada nessa cama, com uma 
lâmpada na parede, não no teto, uma lâmpada 
na parede acesa o dia inteiro, porque o quarto 
era escuro, sem iluminação e sem ventilação. 
Ela ficava deitada, virada para a parede o dia 
inteiro. Era um caso que me entristecia muito. 
Tem determinadas visitas que a gente faz, que 
trazem tristeza. Você chega da visita acabada, 
arrasada. Meio que frustrada por não poder 
fazer mais pela família. Aqueles cuidados, 
mesmo, de medir a pressão, todos os cuidados 
paliativos, de tentar tirar a dor, aliviar; e não era 
um caso que dava para a gente fazer muito 
mais, era só esperar, mesmo.3 

Sentiu tristeza ao visitar uma família 
vivenciando a terminalidade com problemas 
sociais e familiares. 3 

E cuidar... O que traz para mim uma certa 
ansiedade é cuidar da família, tentar... porque 
tem família que te cobra uma posição, não 
entende muito bem o que está acontecendo. No 
caso dela, até que entendiam, mas eu tive 
outros casos também... de paciente mais jovem 
com CA, que veio a falecer. Ele chegava a 
cobrar da gente solução para seu caso. Chega 
uma hora que você tem que falar:”Olha, a gente 
pode tentar melhorar a situação, tentar 
melhorar a dor, tudo, mas não tem solução, a 
gente não tem varinha mágica”. Cheguei um dia 
a falar para uma paciente, o pai dela não tinha 

Sente ansiedade em cuidar de uma família 
vivenciando a terminalidade no lar quando há 
uma cobrança dos familiares sobre o cuidado a 
ser desenvolvido no domicílio. 4 
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contado para ela que ela tinha câncer. E eu 
cheguei para ela e falei: “A gente não tem uma 
varinha mágica que possa fazer um 
‘abracadraba’, e acabou”. E ela não estava 
sabendo direito o que estava acontecendo. A 
partir desse dia, ela acompanhou mais o pai na 
consulta, porque ele veio também piorando. E 
ela foi percebendo que não tinha mais condição 
de fazer nada.4 
Então, acho que traz um pouco de ansiedade 
cuidar da família, tentar mostrar para o familiar 
que é... Em determinados casos, mas não em 
todos, quem é mais idoso, até a pessoa já sabe 
o que está acontecendo, mas quando o 
paciente é mais jovem... É assim, você dá esse 
suporte para a família, porque eles te cobram. 
Às vezes, eles sabem que não tem solução, 
mas eles te cobram mesmo assim: “Olha, eu 
quero isso, eu quero uma gaze”. E você não 
tem gaze para dar...  “Ah, eu quero que venha 
fazer curativo todo dia”, mas não dá para a 
gente ir. “Você não pode vir toda semana 
aqui?”.5 

Sente ansiedade durante o cuidado quando a 
família tem uma expectativa da assistência fora 
da realidade do PSF. 5 
 

Aqui, 20% das pessoas dessa unidade estão 
em tratamento psiquiátrico, passando com a 
saúde mental. O programa de saúde da família 
é muito bom, lindo, maravilhoso, o que dá para 
a gente fazer... Mas, a gente está sofrendo, e 
tem causado um sofrimento para a gente não 
só esse cuidado que a gente está tendo com 
esses pacientes que estão morrendo em casa, 
mas outras ansiedades também.6 

O sofrimento gerado durante a VD à família que 
vivencia a terminalidade de um dos seus 
membros é somado a outras dificuldades 
vivenciadas no PSF. 6 

Eu acho que as coisas só vêm somando, essa 
ansiedade da família... Tem a morte de um 
paciente de quem a gente cuida há certo 
tempo... Então, mesmo que você não queira um 
certo vínculo, você tem, porque você já o 
formou com aquele paciente.7   

Sofre com a ansiedade da família e com a 
perda do cliente em fase terminal, pois estava 
vinculado a eles. 7 

Então, você sofre com a morte dele. Você sofre 
porque o que você faz não é o suficiente, 
mesmo você sabendo, consciente ou 
inconscientemente, que tudo tem um limite, a 
gente não está aqui para solucionar o problema 
de todo mundo, é complicado saber onde 
termina esse limite. A gente, no dia a dia, vai 
aprendendo a colocar limite em algumas 
coisas, mas nem sempre é suficiente.8 

Sente que o seu cuidado é insuficiente, e isso é 
vivenciado com sofrimento.8 

Alguma coisa a gente interioriza, mesmo, fica 
ali, guardadinho. Podemos estar ali fazendo 
automaticamente aquilo que temos que fazer, 
trabalhar, mas aquele problema está lá dentro, 
guardado em algum lugar, trancado em alguma 
portinha lá. Uma hora, não cabe mais nada ali 
dentro, e explode.9 

Percebe que durante a VD muitos sentimentos 
ficam velados, e o cuidado é desenvolvido de 
uma forma automatizada. 9 

Parei agora para conversar um assunto que eu 
vivencio o dia inteiro, mas tenho dificuldade 

Percebe que os sentimentos vivenciados 
durante essa VD são abafados, guardados no 
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para falar dele: o que será que eu sinto, o que 
será? Será que eu sinto, será que eu ainda 
sinto? Às vezes, estamos tão condicionados a 
pegar aquilo que não se consegue resolver e 
guardar naquela portinha que está trancada, 
que até nos esquecemos, fica difícil de abrir a 
porta e ver o que tem lá dentro: “O que será 
que tem aí que eu possa falar para ela, que me 
incomoda”. O que eu lembro é dessa 
ansiedade, eu acho que a gente sofre.10 

seu íntimo, e que, como no seu cotidiano, não 
são discutidos, fica difícil falar sobre eles, mas 
lembra da ansiedade e do sofrimento. 10 

O vínculo... Acho que o meu sofrimento com 
aquele paciente não se compara se fosse 
alguém da minha família; ou se fosse um 
colega de trabalho, uma pessoa mais próxima. 
Isso causa um sofrimento de pensar na família 
dele, a gente se coloca no sofrimento do 
outro.11 

Sofre com o vínculo desenvolvido com a família 
vivenciando a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 11 

Acho que a gente tem muito isso no PSF, da 
empatia, de empatia com o outro. E eu sou 
assim, eu vejo o outro sofrer, não é que eu 
queira sofrer junto, mas você sente tristeza. Eu 
definiria como tristeza, mas uma coisa 
passageira. Uma coisa passageira que não fica 
ali o tempo inteiro, é claro; e  tem paciente que 
marca mais a gente. Principalmente paciente 
que não recebe cuidados da família...12 

Sente tristeza principalmente quando a família 
não cuida do seu membro em fase terminal. 12 

O vínculo tem muita coisa boa, porque a gente 
consegue cuidar da pessoa de uma maneira 
melhor, você compreende melhor como ela é, 
até onde você pode ir. Os remédios, você pode 
dar, pode dar as orientações que você sabe 
que ele vai entender, mas essa vivência te traz 
sofrimento. Tem esses pontos, mas tem outros 
pontos também. Às vezes, você espera que 
aquela pessoa te compreenda quando tem um 
dia que você não vai poder atendê-la, e nem 
sempre ela te entende. E você acredita que ali 
tem um vínculo, não que tenha “quebrado”,  
mas que talvez  aí seja o limite que a gente tem 
que colocar, aquela linha tênue, onde você vai 
colocar o limite, sei lá! (risos), já estou 
“viajando”...13 

Percebe que o vínculo por um lado é bom, pois 
conhece a realidade familiar, e isso facilita o 
cuidado a ser desenvolvido com a família, mas 
por outro lado é ruim, pois não consegue impor 
a si mesmo um limite entre o pessoal e o 
profissional.13 

Não, sobre a tristeza, acho que é isso, porque 
está relacionada ao vínculo... quando você 
perde essa pessoa. Perde, não, a pessoa partiu 
para a glória, foi viver em outro lugar.14 

Sente tristeza quando o cliente fora de 
possibilidade terapêutica de cura morre, pois 
sentia-se vinculado a ele. 14 

 
Quadro II 

CONVERGÊNCIA DO DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

Apoiando-se em uma postura técnica 
Diz que tenta cuidar das famílias vivenciando a 
terminalidade sem se envolver com a 
problemática. 1 

Sente que não tem dificuldade para visitar a 
família vivenciando a terminalidade e tenta não 

Apoiando-se em uma postura técnica 
Faz a tentativa de não se envolver com a 
problemática familiar durante essa VD. 
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se envolver. 2 

Percebe que durante a VD muitos sentimentos 
ficam velados, e o cuidado é desenvolvido de 
uma forma automatizada. 9 

Vivenciando a história familiar 
Sentiu tristeza ao visitar uma família 
vivenciando a terminalidade com problemas 
sociais e familiares. 3 

Vivenciando a história familiar 
Vivencia essa VD com tristeza quando há 
problemas sociais e familiares.  

Sentindo-se impotente para cuidar da família 
Sente ansiedade em cuidar de uma família 
vivenciando a terminalidade no lar quando há 
uma cobrança dos familiares sobre o cuidado a 
ser desenvolvido no domicílio. 4 

Sente ansiedade durante o cuidado quando a 
família tem uma expectativa da assistência fora 
da realidade do PSF. 5 
 

Sentindo-se impotente para cuidar da família 
Sente-se ansioso quando a família tem uma 
expectativa maior na assistência fora da 
realidade do PSF. 

Sentindo-se sobrecarregado 
O sofrimento gerado durante a VD à família que 
vivencia a terminalidade de um dos seus 
membros é somado a outras dificuldades 
vivenciadas no PSF. 6 

 

Sentindo-se sobrecarregado 
Sente-se sobrecarregado com essa VD somada 
a outras atividades do PSF. 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Sofre com a ansiedade da família e com a 
perda do cliente em fase terminal, pois estava 
vinculado a eles. 7 

Sofre com o vínculo desenvolvido com a família 
vivenciando a terminalidade de um dos seus 
membros no domicílio. 11 

 Percebe que o vínculo por um lado é bom, pois 
conhece a realidade familiar, e isso facilita o 
cuidado a ser desenvolvido com a família, mas 
por outro lado é ruim, pois não consegue impor 
a si mesmo um limite entre o pessoal e o 
profissional.13 

Vivenciando um relacionamento de 
compartilha com a família 

Vivencia a formação de vínculo quando faz 
essa VD, e isso muitas vezes é sinônimo de 
sofrimento, pois se envolve com a problemática 
da família. 

Refletindo sobre os seus sentimentos 
Percebe que os sentimentos vivenciados 
durante essa VD são abafados, guardados no 
seu íntimo, e que, como no seu cotidiano, não 
são discutidos, fica difícil falar sobre eles, mas 
lembra da ansiedade e do sofrimento. 10 

Refletindo sobre os seus sentimentos 
Faz uma reflexão sobre os sentimentos velados 
durante o desenvolvimento da VD. 

Vivenciando a negligência familiar 
Sente tristeza principalmente quando a família 
não cuida do seu membro em fase terminal. 12 

Vivenciando a negligência familiar 
Vivencia a VD com tristeza quando a família 
não cuida do seu membro em fase terminal. 

Prestando um cuidado insuficiente 
Sente que o seu cuidado é insuficiente, e isso é 
vivenciado com sofrimento.8 

Prestando um cuidado insuficiente 
Sente que seu cuidado é insuficiente. 

 
Análise Ideográfica Entrevista XII 

A entrevistada, ao cuidar de uma família vivenciando a terminalidade de um dos seus membros 

no domicílio, faz a tentativa de apoiar-se em uma postura técnica para não se envolver com a situação, 

mas, ao realizar uma reflexão sobre os seus sentimentos, percebe que muitos deles ficam velados, pois 
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não são discutidos no seu cotidiano de trabalho. Percebe-se ansios quando não consegue dar uma 

resposta de acordo com as expectativas dessa família. Desta forma, sente-se impotente diante da 

situação e compreende que o seu cuidado é insuficiente. Vivencia essa visita com tristeza quando a 

família tem problemas sociais e familiares e quando há negligência familiar. Entende que a realização 

dessa visita, somada às outras atividades do programa de saúde da família, geram um sofrimento e uma 

sobrecarga de trabalho. Ao cuidar de uma família com um ente em fase final de vida no domicílio,vivencia 

a formação de vínculo. Ao envolver-se com a história familiar do cliente, percebe uma facilidade em 

prestar o seu cuidado, mas, por outro lado, sofre junto com a família.  
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12. 4 - Anexo 4-Quadros de Análise Nomotética 
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