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RESUMO 
 
 
O estudo nasceu a partir da preocupação da autora sobre o cuidar do paciente fora 
de possibilidades de cura, pois observava ser este não direcionado ao atendimento 
holístico. Seja qual for o prognóstico dos pacientes, o enfermeiro é o profissional que 
passa a maior parte do seu dia junto a eles e que precisa estar preparado para 
atender às suas necessidades biopsico-sócio-espirituais, em qualquer momento da 
vida. Para suprir as necessidades do paciente fora de possibilidades de cura surgiu 
o cuidado paliativo, voltado para o conforto e alívio da dor daqueles que o 
experienciam. No Brasil, o enfoque paliativo do cuidar ainda está se desenvolvendo 
tanto no ensino como na assistência; existindo poucos locais de internação exclusiva 
destes pacientes. Este estudo teve por objetivo compreender como se desenvolvem 
as ações dos enfermeiros das clínicas médica e de moléstias infecto-contagiosas 
com os seus pacientes que não tem possibilidades de cura. A pesquisa, do tipo 
estudo de caso, foi realizada com 12 enfermeiros que responderam a um formulário 
aplicado pela própria pesquisadora. Todos os procedimentos da Resolução CONEP 
196/96 foram seguidos. A metade dos entrevistados conceituaram os cuidados 
paliativos como aquele que proporciona conforto e também ao alívio da dor. Os 
enfermeiros apontaram que os critérios necessários para prestar cuidados paliativos  
seriam conhecimentos sobre: a patologia, habilidades técnicas, o paciente em si e 
sobre a medicação. Em relação aos cuidados que prestam ao paciente, 
responderam: realizar técnicas de enfermagem, conversar com o paciente, 
conversar e escutar o paciente e chamar o médico quando necessário. Em relação à 
orientação aos membros da equipe as respostas que mais predominaram foram: ter 
paciência, respeitar o paciente e ser educado, aplicar técnicas gerais de 
enfermagem e três enfermeiros referiram não orientar à equipe. Sobre a orientação 
que o enfermeiro dá ao paciente sobre cuidado paliativo, responderam que orientam 
quando vão realizar uma técnica e a metade respondeu que não orienta. Na 
orientação do familiar do paciente, referiram orientar sobre a patologia e cuidados 
prestados, a ter paciência com os doentes e alguns disseram não orientar os 
familiares.  Em relação aos próprios sentimentos diante da assistência ao paciente 
terminal, estiveram presentes: tristeza, dever cumprido, gratidão, impotência, 
desagradável, angústia, depressão e um referiu não ter sentimento significativo. Esta 
pesquisa permitiu evidenciar a predominância do cuidar embasado no modelo 
biomédico, onde são enfatizados a execução de técnicas e o conhecimento de 
patologias, em detrimento do cuidar psicológico-espiritual. Assim, medidas 
educativas que levam à maior conscientização do cuidar paliativo devem ser 
promovidas para que a assistência a estes pacientes possam ser integrais e 
humanizadas. 
 
 
Descritores: enfermeiro, cuidar, cuidado paliativo, terminalidade, morte 
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ABSTRACT 

 
 
The preoccupation of the researcher about the caring in those patients without cure 
possibility made through in this study, because she has noted that the caring is not 
pointed in a holistic health care. In spite of any patient diagnostic, the nurse is the 
one professional who passes the most of the time beside him and must be prepared 
for attending patient’s bio-psychological-social-spiritual needs, at any time of the life. 
The palliative care arouse for supplying the patient without cure possibilities by 
comfort and pain relief. In Brazil, the subject palliative care in the training as in the 
medical care is still at developing stage. The objective of this research is to assess 
how is the management of nurses working at internal medicine and infectious 
diseases wards and in those patients without cure possibilities. The assessment, 
made as case study, had enrolled 12 nurses who answered a questionnaire applied 
by the researcher. All ethical procedures were according to CONEP 196/96 
resolution. The study verified that participants appraised the palliative care as: to 
offer comfort  and pain relief. It was verified nurses pointed that the indispensable 
quality for practicing palliative care is the knowledge about: pathology , technical skill, 
the patient  and medical treatment. In about their caring with patient, they pointed 
out: practicing nurse’s technique , talking to patient, talking and listening to patient 
and calling physicians if it is necessary . In reference of guidance to team’s members 
it was: regard the patient and be kind, applied general nursing techniques, be 
patience and some don’t orient. Only two participants refer to orient patient about the 
palliative care. And in about guidance to the patient’s family, they refered: the 
pathology and its management, to be patience and don’t orient. In about theirs 
feelings in face of caring terminal patient, they pointed: sadness , well done job, 
thankfulness, impotency, unpleasant, distressed, depression and one without 
expressive feeling. This research made clear the preponderance of the caring based 
on biomedical standard, that are emphasized the technical performs and the 
knowledge of the pathology with detriment of psychological-spiritual care. So, 
educative measures those bring for more knowledge about palliative care must be 
promoted for the health care of these patients become more complete and 
humanized. 
 
Descriptor: nurse, care, palliative care, terminally ill, death 
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RESUMEN 
 
El estudio ha nacido a partir de la preocupación de la autora sobre el cuidar del 
paciente fuera de posibilidades de cura, pues observaba que este no era dirigido a la 
atención holística. Sea cual sea el pronóstico de los pacientes, el enfermero es el 
profesional que pasa la mayor parte de su día junto a ellos y necesita estar 
preparado para dar la atención a sus necesidades biopsico-socio-espirituales, en 
cualquier momento de la vida. Para suplir a las necesidades del paciente fuera de 
posibilidades de cura ha surgido el cuidado paliativo, volcado al conforto y alivio del 
dolor de aquellos que lo experimentan. En Brasil, el enfoque paliativo del cuidar aún 
se está desarrollando, tanto en la enseñanza como en la asistencia, existiendo 
pocos locales de internación exclusiva de estos pacientes. Este estudio tiene el 
objetivo de comprender como se desarrollan las acciones de los enfermeros de las 
clínicas médicas y de molestias infecto-contagiosas con los pacientes que no tienen 
posibilidades de cura. La investigación, del tipo estudio de caso, ha sido realizada 
con 12 enfermeros que han contestado a un formulario aplicado por la propia 
investigadora. Todos los procedimientos de la Resolución CONEP 196/96 han sido 
seguidos. La mitad de los entrevistados, ha conceptualizado a los cuidados 
paliativos como aquel que proporciona el conforto y  relacionado al alivio del dolor. 
Los conocimientos necesarios para prestar los cuidados paliativos más mencionados 
por los enfermeros han sido: conocimiento de la patología , conocimiento técnico, 
conocimiento del paciente  y conocimiento de la medicación. Con relación a los 
cuidados que prestan al paciente han contestado: realizar técnicas de enfermería, 
hablar con el paciente, hablar y escuchar al paciente y llamar al médico cuando 
necesario. Con relación a la orientación a los miembros del equipo las respuestas 
que más predominaron han sido: respetar al paciente y ser educado, aplicar las 
técnicas generales de enfermería, tener paciencia. Tres de los enfermeros han 
hecho referencia a no orientar al equipo. Sobre la orientación que el enfermero da al 
paciente sobre el cuidado paliativo, han contestado que le orientan cuando van a 
realizar una técnica  y la mitad ha contestado que no le orienta. En la orientación del 
familiar del paciente, han hecho referencia a orientar sobre la patología y los 
cuidados prestados y a tener paciencia con los enfermos. Cuatro de los enfermeros 
han contestado no orientar a los familiares.  Con relación a los propios sentimientos 
mediante la asistencia al paciente terminal han contestado: tristeza , deber cumplido, 
gratitud, impotencia, desagradable, angustia, depresión y sin sentimiento 
significativo. Esta investigación ha permitido evidenciar la predominancia del cuidar 
basado en el modelo biomédico, donde se enfatiza la ejecución de las técnicas y el 
conocimiento de las patologías, en detrimento al cuidar psicológico-espiritual. Así 
que, medidas educativas que llevan a la mayor conciencia del cuidar paliativo deben 
ser promovidas para que la asistencia a estos pacientes pueda ser integral y 
humanizada. 
 
Descriptores: enfermero, cuidar, cuidado paliativo, terminante, muerte 
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INTRODUÇÃO 

 
“Enfermagem é uma arte que, como tal, requer tão exclusivamente 

devoção, tão duro preparo, como qualquer trabalho de pintor e 

escultor, o que é o trabalhar com uma tela inerte ou com o mármore 

frio, comparado com o trabalhar com o organismo vivo – o templo 

do espírito de Deus?... Ela é uma das Belas Artes. Eu tenho dito, a 

mais bela das Belas Artes”.  

 Florence Nightingale 



1. INTRODUÇÃO 
 

 

Minha trajetória 

 

No início de minha carreira profissional, o processo de morrer e a morte 

de um paciente sempre me incomodaram. Quando cuidava do paciente sem 

prognóstico de cura, sentia a equipe de enfermagem muito distante dele, sem 

envolvimento, sem conversar, o último a ser cuidado, como se o cuidar não fosse 

necessário e o paciente acabava morrendo sozinho, isolado. Os profissionais de 

enfermagem se afastavam e aparentavam não saber lidar com a morte. 

Hoje, passados vinte anos, observo a presença maior desses pacientes 

no hospital, e o comportamento daqueles que os atendem diretamente permanece o 

mesmo. 

Por que será que os membros da equipe de enfermagem e, em especial o 

enfermeiro, conhecedor da história da existência, filosofia e objetivos da assistência 

de enfermagem, aparentemente não conseguem cuidar do paciente que tem 

diagnóstico fora de possibilidade de cura? 

O cuidar sempre esteve e continua presente como foco da assistência de 

enfermagem, não devendo haver distinções entre cuidar de pacientes com bom ou 

mau prognóstico. 

Será que o ensino nos cursos de Graduação em Enfermagem não tem 

deixado claro isso para seus alunos? 

Observando o perfil dos pacientes admitidos no Pronto-Socorro (PS) do 

local onde trabalho, noto a presença de grande número de idosos conscientes, 

acamados, apresentando mobilidade física prejudicada, saúde mal cuidadas e 

dependentes da equipe de enfermagem, bem como de pacientes oncológicos com 

estágio avançado da doença, que buscam no PS solução para problemas, tais 

como: dor, fraqueza, falta de medicação e acabam sendo internados mais por 

problemas familiares ou sociais do que pela possibilidade real de cura, restando aos 

membros da equipe multiprofissional apenas amenizarem seus sintomas. Os 

pacientes impossibilitados de ter alta hospitalar por seu estado de saúde 

permanecem internados por longo período, mal acomodados, em macas sem 

colchão e sem espaço físico suficiente para acolher nem a ele nem aos demais  



 2

pacientes. Isso gerou a necessidade de se providenciar um local próprio para 

receber essas pessoas. Foi então desativada uma parte do 3º andar do hospital, 

ocupado até então pela área administrativa e lá foi montada uma enfermaria com 

camas e banheiro privativo para 31 pacientes, visando que eles fossem abrigados 

com dignidade e humanidade. A outra parte do 3º andar permaneceu como estava, 

com 20 leitos ocupados pela clínica de moléstia infecto-contagiosa (MI), na qual são 

admitidos somente pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV+) que necessitaram de tratamento hospitalar. 

Atuando como coordenadora de enfermagem nesses locais, comecei a 

observar como os enfermeiros cuidavam dos pacientes com doenças e situações 

onde a possibilidade de cura é muito remota. Observei que eles mostravam-se 

distantes dos pacientes, talvez por não saberem como cuidar, orientar a equipe ou 

mesmo, por fuga de uma situação estressante. Persistindo, aparentemente, o que já 

tinha presenciado há vinte anos. 

Incomodada com esse modo de assistência na prática hospitalar, decidi 

realizar uma pesquisa, para a qual busquei respaldo na Teoria do Cuidado Humano 

de Jean Watson.1,2

Reconhecendo a presença nos hospitais de pacientes cuja possibilidade 

de cura já não é mais possível do ponto de vista da ciência atual, surgiram algumas 

questões que impulsionaram este trabalho: 

Qual o conhecimento teórico prático que o enfermeiro julga ser necessário 

para prestar cuidado paliativo? 

Como o enfermeiro das unidades de clínica médica e clínica de moléstia 

infecto-contagiosa  presta cuidados paliativos ao paciente? 

Como se sente prestando cuidados paliativos ao paciente? 

Para tanto fui buscar inicialmente subsídios na literatura, os quais deram 

origem aos capítulos que se seguem. 

 

 

1.1. A Morte 
 

 

Sendo a morte um evento natural da vida, estarão os enfermeiros 

preparados para viver, participar e orientar sobre essa realidade? 
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O tema morte incomoda as pessoas e aos outros e isso as leva  a 

mudarem de assunto. Fala-se da vida como se o morrer não fizesse parte dela. 

Parece que não se permite observar e olhar para dentro e enxergar que sem 

exceção, morremos a cada dia. 

A morte, em meados do século XVI, era vista com mais conformação e 

aceitação pelas pessoas fazendo com que se aproximassem do processo de morrer. 

Dois momentos facilitaram essa aproximação com a morte. O primeiro era a morte 

esperada no leito, na residência, “jazendo no leito enfermo” e o segundo era uma 

cerimônia pública e organizada pelo próprio moribundo, onde participavam parentes, 

amigos, vizinhos e as crianças estavam também presentes (não há representação 

de um quarto de moribundo até o século XVIII sem algumas crianças). 3

A partir da Revolução Industrial, a morte foi associada à idéia de fracasso, 

assumida por todos, inclusive por profissionais de saúde o que, segundo alguns 

estudos leva, de modo geral, os profissionais de saúde a terem dificuldades para 

atender o paciente terminal e ajudá-lo em sua morte, exacerbando os sintomas pré-

morte e desumanizando a assistência. 3,4,5

A morte é, de tudo na vida, a única coisa absolutamente insubornável. De 

fato, ninguém consegue ludibriá-la. Morrer é inegociável.6  É como uma crença, cada 

pessoa tem a sua, constrói dentro de si algo individual e a forma como a vê 

certamente influenciará sua forma de ser; é um assunto necessário de ser tratado 

desde o início do desenvolvimento da vida ; é citada como musa inspiradora. 7

A forma como as pessoas em geral e os profissionais de saúde em 

particular enfrentam o processo do morrer está ligada às experiências vividas 

anteriormente, ao vínculo estabelecido entre o profissional e seu cliente, 

desenvolvendo em ambos, atributos para lidar com perdas.  

Não tendo pensado e elaborado a possibilidade de morte, o ser humano 

ao receber a notícia de que, por uma doença incurável, terá de encará-la de frente, 

apresenta uma série de reações chamadas por Kübler-Ross8 de “cinco fases pré- 

morte” e são elas: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

Essas reações estão também presentes nos familiares de pessoas 

acometidas por doenças que não têm cura, os quais, após saberem do mau 

prognóstico de seus parentes, vivenciam também as cinco fases e nesse processo 

se omitem da situação, levando seu parente à morte social e familiar; deixando-o na 

solidão.  Muitos familiares ficam confusos e inseguros na hora de falar com o doente 
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sobre o seu estado de saúde, tentam dissimular sempre que surge o tema morte, 

pensam que estão protegendo o paciente, mas na verdade, aumentam o seu 

isolamento. 8,9

A atitude de omissão dos familiares menospreza a capacidade de reação 

do doente, calando-o e impedindo um diálogo franco entre as partes, dificultando 

uma boa comunicação e orientação, as quais poderiam ajudar a diminuir os 

sintomas físicos e psicoemocionais existentes nesse momento. 10

É necessário humanizar o atendimento aos pacientes e familiares, mas 

para isso, é fundamental humanizar a formação dos profissionais de saúde, 

enfatizando o cuidar holístico, para que possam estar mais próximos do paciente, 

sensibilizando-se com suas queixas e aflições. O cuidado humanizado engloba 

entender, acompanhar e ajudar o ser humano nos difíceis momentos que antecedem 

a morte e lhe permitir a participação nas decisões que lhe são importantes. 

 É “estar ao lado” do paciente, permitindo-lhe participar nas decisões 

importantes para sua vida, proporcionando uma escuta ativa e um acolhimento na 

hora da morte, que é o momento em que o ser humano se vê desamparado na mais 

profunda solidão, é vivenciar com quem está morrendo, na sua dor e no seu 

sofrimento. 9 ,11

O cuidar do paciente terminal é visto como uma função do enfermeiro que 

usando da ética e da valorização da família do paciente como instrumento 

importante do cuidar, consegue providenciar e oferecer o tipo de assistência 

necessária, advogando-os e confortando-os.12

Hoje em dia, existe algo que também pode estar contribuindo para o 

distanciamento da morte; é o não estar familiarizado com a “literatura do espírito”. 

Existe interesse nas notícias diárias e nos problemas do momento. O tema “morte e 

morrer”, por exemplo, só é abordado quando ocorre alguma perda significativa em 

nossas vidas. 13

O domínio da espiritualidade tem sido identificado como uma das 

prioridades necessárias ao profissional que cuida no período que antecede a morte. 

Há necessidade da exploração de dados que permitam ao profissional conhecer e 

realizar uma história espiritual do paciente terminal e com isso melhorar a qualidade 

do fim da vida, aproximando-o de sua religião ou crença, visualizando uma direção, 

um caminho para vencer o medo do morrer. 14
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Gimenes15 fala da atenção psico-espiritual que deve ser dada à pessoa 

em cuidados paliativos e que deve facilitar a passagem entre a vida e a morte. Há 

porém, necessidade de se atender a todas as necessidades: físicas, emocionais e 

espirituais para levar conforto e proporcionar uma morte digna ao paciente. Essa 

mesma autora chama a atenção para o trabalho de ajuste emocional que a médica 

Kübler-Ross descreve quando relata as cinco fases pré-morte e o que também se 

faz necessário  quando ela descreve as três etapas que caracterizam a vivência de 

morte, incluindo o pós-morte; constituindo a sobrevivência da alma para além da 

morte física do corpo. 

O respeito pela crença e fé do paciente é um modo de oferecer o cuidado 

psico-espiritual, é um cuidar do emocional que permite ao doente escolher o seu 

ritual de morte, é o cuidado individualizado. 16

Para Frankl, citado por Huf, um relacionamento positivo entre 

enfermeiro/paciente facilita a humanização da assistência e o atendimento das 

necessidades integrais do ser humano, inclusive a espiritual, permitindo à pessoa 

vivenciar a realidade com esperança e fé, mesmo na presença de sofrimento. 11

O prolongamento da vida com que todos sempre sonharam tem um 

preço, que é o aumento da incidência de doenças crônicas incapacitantes 

(enfermidades degenerativas do sistema nervoso, arteriosclerose, osteoporose, 

insuficiência de órgãos, etc.) sem cura, que acabam deixando o doente em situação 

de terminalidade e dependente de seus cuidadores, muitas vezes com uma vida sem 

qualidade. Essas doenças não são vistas, freqüentemente, pelo paciente e seus 

familiares como doenças que não têm cura, ambos acreditam na melhora com o uso 

dos diversos tratamentos existentes, com custos altíssimos, contanto que os afastem 

da morte. 10

O maior desejo do homem é a imortalidade, situação que ganhou força 

com as melhorias trazidas pela medicina, aumentando a expectativa de vida e 

trazendo esperanças para a cura de todas as doenças, afastando-o do tema morte, 

gerando desinteresse em discuti-lo. 17,18

Porém, o desenvolvimento da medicina e da farmacologia, trouxe um 

avanço não só na cura das doenças, mas também no prolongamento da vida e no 

processo de morrer dos pacientes gravemente enfermos, trazendo uma nova 

demanda no cuidar não respaldada pela formação desses profissionais. Em alguns 
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casos, ocorre o prolongamento da vida a qualquer custo, resultando em um profundo  

sofrimento não só físico, mas também psíquico, social e espiritual.4

A medicina, hoje, quase permite a possibilidade de imortalidade ou de 

uma longevidade cada vez maior, na qual está implícita uma felicidade obrigatória e 

a noção de que tudo é possível, o que ocasiona a perda de parâmetros e limites. A 

idéia da morte, que representa limitações, perdas, finitude, sofrimento, feiúra, 

impotência, de que nem tudo é possível, é contrária ao que a sociedade ocidental 

atual tenta impor, ou seja, a idéia do perfeito, do belo, do saudável, como fatores 

essenciais. Assim, a morte não tem espaço e as pessoas passam a negá-la como 

fim da inexorável trajetória da vida. Os profissionais de saúde também podem utilizar 

esse mecanismo de defesa (negação) como uma forma de lidar com o sentimento 

de impotência e solidão frente à morte, quando percebem que não podem evitá-la.9

Parece não haver lugar para a morte, vista como algo sujo e vergonhoso, 

sofrimento inútil, penoso e escandaloso, quando na verdade pode se transformar em 

um momento culminante da vida, dando a ela valor e sentido. 10

A morte tornou-se presente no trabalho dos profissionais de saúde a partir 

do século XX, quando o morrer passou a ser nos hospitais e não mais no domicílio, 

na companhia de familiares e amigos. A morte, que era um evento público, passou a 

ser solitária, na companhia de tubos, máquinas e profissionais atarefados.   Estes 

acabam por se fazerem de fortes e demonstram  controlar a situação do vivenciar o 

morrer e assim fazem uma má elaboração do luto; não se permitindo a expressão da 

tristeza e da dor, o que pode trazer o adoecimento.Outro fato é o sentimento de 

frustração por que passam os membros da equipe de enfermagem frente aos 

procedimentos  a serem realizados aos pacientes sem possibilidades de cura, 

levando os profissionais ao estresse.4

A participação do profissional de saúde no morrer como algo comum no 

hospital é um fator de risco para a Síndrome de Burnout (doença decorrente do 

estresse)  pois parece que esse profissional tem sido apenas instrumentalizado para 

a cura.19

O cuidar do ser humano no período que antecede a morte como papel do 

profissional de saúde deverá ser revisto nos cursos de graduação, pois não se limita 

diretamente ao fim desse processo como preparo do corpo e tarefas administrativas, 

porém, mais importante ainda no período intermediário, onde ainda há vida e há 

necessidade de um conforto, de uma palavra e de uma escuta. 20
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 O não estar preparado para atuar com os pacientes terminais, torna-se 

mais grave, quando verificamos que muitas vezes têm acarretado a dependência 

parcial ou total destes doentes, sendo as principais causas de morte no Brasil, 

conforme a divulgação do Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP). Em 

primeiro lugar, são doenças cardiovasculares que têm deixado as pessoas 

impossibilitadas de realizarem as suas funções, sendo dependentes parcial ou total 

da equipe de saúde intra e extra hospitalar; em segundo lugar, as causas externas 

(traumatismos graves)  que trazem a impossibilidade do funcionamento correto do 

corpo humano, principalmente aquele que diz respeito à própria locomoção, vindo a 

ser  irreversível na maioria das vezes e, em terceiro lugar, as doenças oncológicas, 

que em decorrência dos sinais e sintomas, levam os portadores ao emagrecimento e 

fraqueza,  necessitando  de auxílio.21 

Os dados acima indicam a necessidade de preparar profissionais de 

saúde para o melhor atendimento no período que antecede a morte. 

Há a necessidade de um cuidar com técnica, mas também de um cuidado 

emocional,  pois a morte reflete o limite da capacidade do profissional.22

Participando da assistência “tratamento” do ser em seu momento crítico 

do cuidar pré morte, o enfermeiro deverá refletir sobre a desumanização da 

assistência, quando é proporcionado sofrimento físico e emocional aos pacientes em 

cuidado paliativo; quando eles são submetidos a procedimentos invasivos, mesmo 

sabendo não haver a melhora da saúde e, sofrimento emocional quando lhes é 

negada a presença de um acompanhante à beira do leito ou visita, por determinação 

de normas da instituição de internação. 

A quem estão querendo enganar, quando  é tomada essa atitude? Ao 

paciente? 

O paciente percebe que a sua situação não vai bem pela movimentação à 

beira do seu leito, ou pela presença de parentes e amigos distantes. Muitas vezes, 

quando profissionais e familiares estão tentando encontrar a melhor maneira de 

informá-lo, é ele que solicita ao profissional que não conte a seus familiares, pois 

acredita que são eles que não agüentarão saber. 

O aumento das doenças incapacitantes no mundo atual, talvez seja um 

reflexo dos valores sociais vividos por uma sociedade competitiva, arrogante, 

agressiva e consumista; surge como um aviso de que essa forma de viver no mundo 

tem de mudar para dar lugar a uma nova postura.  10
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A morte tornou-se uma inimiga a ser combatida a qualquer preço, porque 

foi isso que se aprendeu a fazer. A morte precisa deixar de ser vista como inimiga e 

ser enxergada como um processo natural que pode surpreender em qualquer 

situação da vida, em qualquer momento ou circunstância. Deve-se propor um 

cuidado humanizado sem se esquecer do holismo peculiar do ser humano. 18

Existe, pois necessidade de um cuidado diferenciado, o cuidado paliativo 

que alivia os sintomas, respeita a vontade do paciente e não interfere no processo 

natural do morrer. 10

 

 

1.2. Cuidados Paliativos 
 

 

O cuidado paliativo é conceituado como o cuidado ativo total dos 

pacientes, cuja doença não responde mais ao tratamento curativo. O controle da dor 

e de outros sintomas, o cuidado dos problemas de ordem psicobiológica, social e 

espiritual são os mais importantes. Todas as ações do cuidar paliativo estão 

centrados na melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas 

famílias.23,24 

Cuidado paliativo também tem sido conceituado como uma filosofia do 

cuidar, combinando terapias ativas visando ao conforto e ao suporte individual e 

familiar de quem está vivendo com doenças crônico-evolutivas. 23 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que os objetivos dos 

cuidados paliativos estão fundamentados no alívio da dor e outros sintomas, no 

apoio psicológico, social e espiritual, na reafirmação da importância da vida, no 

considerar a morte algo normal, no proporcionar apoio à vida fazendo-a o mais ativa 

possível e dar apoio aos familiares. Estes objetivos são conseguidos graças a uma 

boa comunicação, controle de sintomas e apoio familiar da equipe de saúde.25 

O movimento sobre cuidados paliativos iniciou-se com Cicely Saunders, 

na Inglaterra, em 1967, com objetivos principais de alívio da dor e de outros 

sintomas, abrangendo as dimensões psicobiológicas, sociais e espirituais de 

pacientes e seus familiares, quando estão em tratamento de fase avançada das 

doenças. 23 
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Saunders23, também estabeleceu os objetivos que enfatizam sobre os 

cuidados e não sobre a cura: o cuidado do paciente e da família como uma unidade; 

a abordagem de uma equipe interdisciplinar, a participação de voluntários, a 

continuidade do cuidado no domicílio e o acompanhamento da família após a morte 

do paciente. 

No Brasil, o modelo de cuidados paliativos iniciou-se na década de 1980, 

quando foi instituído o primeiro serviço no Rio Grande do Sul, seguido por São Paulo 

e após Santa Catarina. No Rio de Janeiro, em 1989, no Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), foi criado o serviço de suporte terapêutico oncológico atendendo o paciente 

fora de possibilidade de cura no intra-hospitalar e no domicílio. 26 

As primeiras publicações de artigos sobre cuidados paliativos no Brasil 

datam de 1990 e relacionam esses cuidados com o portador de câncer em fase 

avançada, sendo escritos por profissionais de diversas especialidades relacionadas 

à área da saúde, nos quais são destacados o morrer com dignidade. 26 

Em 1997, foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos 

congregando médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, 

religiosos, com o objetivo de agregar os profissionais atuantes na área de cuidados 

paliativos, abrindo espaço para discussões. 27 

No início do século XXI, a indicação de cuidados paliativos até então 

oferecida ao paciente com diagnóstico de câncer em fase avançada, é também 

estendida aos idosos e portadores de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), iniciando a preocupação com o ensino  em cuidados paliativos nos cursos de 

medicina e enfermagem.27,28 

A primeira instituição a oferecer cursos de especialização para 

enfermagem e residência médica em cuidados paliativos, foi o INCA. 27 

Nos serviços de saúde, a Portaria Nº 19 de 03/01/02 do Sistema Único de 

Saúde (SUS) traz no artigo 1º, item b, uma norma que estimula os serviços de saúde 

a inserirem em suas atividades diárias ações que devem ser desenvolvidas por uma 

equipe multidisciplinar para assistir aos pacientes que necessitarem de cuidados 

paliativos. 26,29 

Em decorrência da implantação do Programa de Humanização do 

Atendimento visando à qualidade hospitalar, foram incluídos, em 2002, quatro leitos 

para pacientes em cuidados paliativos na enfermaria de geriatria do Hospital do 

Servidor Público Municipal (HSPM). Os resultados mostraram-se bastante limitados, 
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pois os leitos estavam localizados no “fundo do corredor”, e sendo os pacientes e os 

seus familiares excluídos do contexto geral da enfermaria. 30 

Ainda nesse serviço, engajado na qualidade e humanização hospitalar, 

muitas discussões e reuniões foram necessárias, até 4 de junho  de 2004, quando 

foi inaugurada a Casa de Apoio-Hospedaria de Cuidados Paliativos do HSPM, com 

instalações próprias, contendo dez leitos. Nesta casa, o processo de qualidade nas 

ações desenvolvidas tem se reafirmado e, a relação com seu usuário tornou-se mais 

humanizada, proporcionando-lhe a escolha de como e onde pode morrer. Este 

projeto teve como objetivo, a manutenção da qualidade de vida e o morrer com 

dignidade. 30 

Na Espanha, os cuidados paliativos são conceituados como algo que 

busca pôr um fim ao sofrimento, não sendo confundido com morte assistida ou 

eutanásia. 31 

Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Médico da Família 

instituiu um programa de cuidado ao paciente em sua terminalidade, envolvendo 

pacientes enfermos e seus familiares, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de 

vida com um enfoque holístico no cuidar, abrangendo também os familiares. O apoio 

oferecido nesse momento difícil surge como serviço específico para a família 

americana e envolve na ajuda a lidar com a perda de um ente querido, oferecendo 

apoio profissional efetivo aos membros da família, proporcionando-lhes reajustes e 

oportunidades para o crescimento espiritual nesse momento. 32 

Os cuidados paliativos devem ser prestados por uma equipe 

multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais 

e assistentes espirituais, envolvidos nos objetivos concretos desses cuidados, 

respeitando o paciente como um ser único, bem como suas crenças e culturas. 12 

Familiares de pacientes com doença terminal têm dificuldades de 

enfrentamento dos inúmeros problemas decorrentes da doença gerando problemas 

de adaptação para ambos. Os múltiplos sintomas e a deterioração progressiva 

levam à incapacidade física, aumentam a dependência (cada dia maior) dos 

familiares e cuidadores, gerando internações freqüentes em unidades de saúde. 24 

Existe um comprometimento das atividades diárias do doente devido às 

condições físicas e também psicobiológicas quando são comuns a angústia e a 

depressão.
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No familiar que se transforma em cuidador, também é comum a mudança 

de rotinas diárias, pois sua presença passa a ser necessária junto ao paciente, a 

maior parte do tempo, refletindo-se em um cansaço progressivo, esgotamento, 

angústia e medo. 26 

O enfermeiro é um profissional sempre muito presente no atendimento ao 

doente terminal, mesmo que pareça ainda ignorar suas ações no cuidar paliativo, 

porém sua responsabilidade deve ser centrada no cuidado aos pacientes, nas 

possibilidades e probabilidades relacionadas às suas doenças e sobre suas vidas do 

início ao final, respeitando sua perspectiva. 26 

A dificuldade do enfermeiro em assistir paliativamente, parece agravada 

pela sua falta de preparo ao cuidar no momento de morrer do outro, por uma tomada 

de decisão tardia, do início deste cuidado e também por não se ter um ambiente 

hospitalar favorável que permita um cuidado individualizado e na companhia de 

parentes e amigos. 12 

As ações do enfermeiro, no cuidar do paciente terminal, não representam 

uma atividade fácil e nem isolada, há a necessidade de conhecer profundamente o 

paciente, valorizando seus sintomas, características pessoais, cultura e família, 

tendo-se a necessidade de um trabalho multiprofissional, podendo ser desenvolvido 

em unidades hospitalares ou na residência do paciente, ajudando na qualidade de 

vida quando o ambiente domiciliar reaproxima o paciente de suas coisas, famílias e 

amizades. 23,33 

Talvez, o fato de os cuidados paliativos abordarem a desocultação da 

morte, contribua para dificultar a assistência fornecida pelo enfermeiro no período de 

terminalidade da vida, levando-o ao sofrimento psíquico.34 Esse sofrimento psíquico 

interfere diretamente no processo do cuidar quando pode afastar o enfermeiro de 

seu local de trabalho por adoecimento físico gerado pelo estresse vivenciado com 

pacientes terminais.

O ambiente hospitalar contribui para o sofrimento do enfermeiro, porém 

fora do hospital pode haver ainda a lembrança dos problemas do paciente que 

continuam mobilizando-o psiquicamente. Há a necessidade de ele se inserir em 

culturas e valores diferentes do cenário hospitalar, procurar uma religião ou crença 

compatível com seus princípios e também para apoio psicológico. 34 

Diante do exposto sobre o cuidar paliativo, os enfermeiros, serão 

obrigados a refletir sobre a assistência prestada ao momento final da vida, pois 
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estão previstos para o ano de 2015, 15 milhões de novos casos oncológicos. Para a 

AIDS, a previsão é de mais de 10 milhões de casos, não contabilizadas aqui as 

doenças crônicas incapacitantes que têm afetado um grande número de pessoas. Já 

é sabido da necessidade atual e futura da implantação de serviços específicos em 

hospitais e instituições, que adotem medidas visando à qualidade de vida, 

oferecendo o controle da dor e manejo de sintomáticos, evitando o prolongamento 

inapropriado do morrer, aliviando o sofrimento. 23

 

 

1.3. O Enfermeiro 
 

 

O enfermeiro foi escolhido como sujeito desta pesquisa por ser o 

elemento da equipe multidisciplinar responsável pelos cuidados paliativos, que 

permanece mais tempo com os pacientes, devendo atender a maioria das suas 

necessidades, apoiando-os juntamente com os seus familiares, tornando-se assim 

indispensável em qualquer ambiente que envolva saúde/doença. Uma das razões 

que fazem do enfermeiro um profissional indispensável é a sua visão holística do 

cuidar, devendo ser defensor do paciente na fase terminal, quando a sua autonomia 

pode não ser respeitada e preservada. 

O enfermeiro deve agir, fazendo um elo entre paciente, família e equipe 

multiprofissional, buscando recursos que possibilitem a melhor qualidade de vida ao 

seu cliente e sendo ele terminal, deve também buscar algo que permita uma morte 

digna. 35

O conceito de cuidados paliativos está centrado no cuidar, que envolve 

uma postura ético/filosófica por parte do enfermeiro, mesmo que ainda pouco 

“desperto” para isto. O cuidar do paciente terminal exige do  enfermeiro um modelo 

assistencial com dimensão técnica e outras dimensões como a emocional, espiritual 

e ainda, a de suporte familiar, para compreender as várias formas de expressão de 

sentimentos e apoiar no enfrentamento da terminalidade.36

Para atuar no processo do morrer, o enfermeiro precisa ter clareza do 

significado da sua própria terminalidade/morte e a do próximo. Essa reflexão envolve 

a vida e conseqüentemente a morte como processo natural. 12
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Outro fato importante que o enfermeiro deve ter em mente é que a 

comunicação, vista como elemento básico do cuidar, deve ser usada para a 

implementação de todas as medidas terapêuticas de enfermagem, desenvolvidas 

com o paciente que necessite de cuidados paliativos, pois visa em ajudar no 

relacionamento enfermeiro/paciente. Dessa forma ele consegue oferecer uma 

assistência individualizada e com qualidade, quando clara, fornecendo informações 

básicas, concretas, ouvindo também com o coração e a mente, usando o toque 

como acolhimento. 37 Para Sá 16, o tocar é ir além da superficialidade, é perceber 

que cada ser humano à sua frente não é mais um caso e sim, uma pessoa que traz 

consigo uma história de vida, o tocar, muitas vezes não precisa do ato físico e sim, 

do olhar direcionado, querendo dizer: “estou aqui e te ouvindo”. 

O toque deve ser usado pelo enfermeiro de forma humana, fazendo com 

que o paciente sinta sua presença, como consolo espiritual, dirigindo toda a sua 

atenção para cuidar, ouvir e assistir integralmente, resultando num processo 

interativo que propicie o relacionamento terapêutico. 11

Callanan e Kelley39 sugerem que o cuidador realize um auto-exame, 

analisando como lidar com situações difíceis diante da morte e verificando se tem 

condições de dar apoio emocional às pessoas envolvidas nesse período difícil. Esse 

apoio emocional inclui a observação constante da pessoa que está morrendo, 

entendendo as mensagens e comportamentos evidenciados que permitem a ele, 

enfermeiro, reconhecer, entender e reagir à consciência da aproximação da morte. 

É sabido que muitas pessoas em estado terminal, internadas em 

Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), estão impossibilitadas de se comunicar 

verbalmente por estarem intubadas ou sedadas, porém, elas podem se comunicar 

de forma não verbal, que corresponde à  forma mais usada de comunicação, 

incluindo sinais corporais, faciais e paralinguísticos.35

O enfermeiro tenta justificar a falta de comunicação com o paciente mais 

grave pela ausência de verbalização. Isso parece mostrar o desconhecimento do 

processo de comunicação, refletindo-se na qualidade da assistência prestada, 

quando o enfermeiro não consegue decifrar as mensagens não verbais do paciente 

e assim ajudá-lo no oferecimento de informações sobre o seu tratamento ou 

auxiliando-o espiritualmente quando é entendido, pelo não verbal, já que o momento 

do morrer está próximo. 38 Kubler-Ross40 diz que, no momento que antecede à 
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morte, o paciente parece readquirir “vida novamente” e isso pode ser interpretado 

pelo enfermeiro como melhora do estado de saúde do paciente.  

Uma comunicação que transmita sinceridade sempre respeitando o 

paciente nas suas formas de manifestação do entendimento do diagnóstico é 

adequada, pois lhe proporciona confiança e segurança, valores importantes que 

nesse momento devem ser estimulados pela equipe de saúde. 41

O enfermeiro tem de ter em mente, que o relacionamento que estabelece 

com o seu cliente, deve ser o veículo planejado para a implantação das ações 

assistenciais. 34

A comunicação com familiares do paciente que está morrendo, é tão ou 

mais importante que a comunicação entre médicos e enfermeiras. Sempre deverá 

haver um relacionamento entre estes profissionais, sobre fatores que envolvem o 

paciente, colaboração de ambos na troca de informações importantes e respeito 

para que juntos possam tomar uma decisão no tratamento. 12

Falar de cuidados paliativos remete à necessidade de se falar sobre 

“cuidado humanizado”.  

Humanizar o cuidar é dar qualidade à relação profissional da 

saúde/paciente, é acolher as angústias do ser humano diante da fragilidade do 

corpo, mente e espírito. 43

Humanizar o cuidado não é rejeitar tudo o que é proporcionado pela 

tecnologia ou ciência, mas acrescentar dimensão humana, com qualidade de vida 

que pode ser representada pelos sentimentos do amor, da paciência, da caridade, 

da compaixão. 11, 35

No contexto da terminalidade, o “nada mais a fazer na linha da cura” tem 

trazido ao profissional da saúde sentimentos de descontentamento e impotência, 

frequentemente fazendo com que as suas ações prolonguem a agonia e o 

sofrimento de seu cliente, desrespeitando a resolução recentemente aprovada pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) que aborda a suspensão de procedimentos e 

tratamentos para o prolongamento da vida em fase final de enfermidades graves e 

incuráveis; tratando das obrigações dos médicos e do direito do paciente de receber 

todos os cuidados necessários para o alívio do sofrimento. 44

O sofrimento ocasionado pela equipe de saúde ao paciente terminal na 

tentativa da cura, é conseqüência do pensamento partilhado por profissionais da 
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saúde com doentes e familiares de que tudo deve ser feito para manter a vida, por 

obrigação constitucional, independente do nível de sofrimento.45,46

Sabe-se que a eutanásia, vista como interrupção de todos e quaisquer 

cuidados médicos, farmacológicos e outros, é condenada pelo nosso código de 

ética, sendo a tentativa de diminuir o sofrimento do paciente penalizada e, 

decorrente disso pratica-se a distanásia, ações realizadas para manter o paciente 

vivo, investindo em uma doença que se sabe não ter cura, tentando encontrar a cura 

“da morte”, usando materiais e métodos invasivos que se assemelham às 

ferramentas da tortura. 47  

Ortotanásia é morrer sem sofrimento, é uma situação em que não se usa 

nenhum processo para manter ou prolongar a vida. Esse é o cerne dos cuidados 

paliativos. 

Felizmente, a resolução do CFM vem trazer uma qualidade na 

terminalidade da vida, permitindo aos profissionais de saúde atuar com respaldo 

legal, respeitando a falência do corpo humano. Porém o modelo de ensino ainda se 

assenta substancialmente no biológico, com preocupação com a resolução dos 

problemas fisiológicos do paciente. O objeto de trabalho dos profissionais da saúde 

ainda é a doença. É em torno dela que são selecionados e elaborados os 

conhecimentos, com uma dicotomia marcante entre o ensino e a assistência. 46

O enfermeiro parece se preocupar muito, com o manuseio de máquinas, 

do tipo respirador, monitores e com o bom desenvolvimento da técnica oferecida ao 

paciente, tipo mudança de decúbito, massagem de conforto, porém a preocupação 

com a parte emocional e espiritual não se mostra presente. Os familiares do doente 

também apresentam preocupações semelhantes, quando cobram do enfermeiro, 

apenas a assistência técnica, não valorizando as sempre carentes necessidades 

emocionais e espirituais. 38

Os cuidados necessários para a pessoa com possibilidades de cura são 

muito mais estudados, comentados e realizados, porém aqueles oferecidos ao que 

está morrendo, ainda precisam ser desenvolvidos na formação profissional. 

O cuidar, no contexto da assistência paliativa, envolve 

terminalidade/morte; um momento difícil e pouco comentado na educação 

profissional. Nos cursos de graduação em Enfermagem, de dez universidades 

consultadas, o tema aparece apenas em uma, como disciplina optativa no 5º 

semestre. 48
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Ensinar a lidar com a morte é algo difícil, diferente do aprendizado de um 

procedimento técnico, pois envolve aspectos pessoais de quem cuida como: valores, 

crenças, espiritualidade, religião, cultura, experiências prévias, mitos e medos, 

sendo necessária leitura e reflexão de temas sobre terminalidade e morte, além de 

discussão sobre o assunto com outros ligados ao cuidar do ser humano, como por 

exemplo, religiosos e psicólogos. 26

A abordagem da morte no currículo do Curso de Graduação em 

Enfermagem no Brasil é desenvolvida na disciplina de Ética e não há referências 

sobre a morte como um fenômeno ao qual se está exposto diariamente 

(presenciando ou tentando lutar contra) e com o qual se deveria saber lidar. 22

Ao buscar Cursos de Graduação em Enfermagem em outros países, 

encontrou-se na Espanha o Curso de Graduação de Licenciatura em Enfermagem, 

constituído de 04 anos e tendo a partir do 2º ano, disciplinas que envolvem o 

cuidado paliativo; uma com o nome de Enfermagem Médica e de Cuidados 

Paliativos e outra como Ensino Clínico III. 31

No Brasil, o fato de não ser abordado o tema da morte e do morrer como 

disciplina no Curso de Graduação em Enfermagem faz com que o enfermeiro não 

obtenha conhecimentos que lhe permitam assistir o paciente em um momento 

importante da vida, o morrer com a qualidade necessária. 

Em um estudo realizado na Irlanda do Norte e Reino Unido, países com 

um número considerável de casas de repousos, especializadas em cuidados 

paliativos, mostrou-se também a necessidade de educação continuada para 

funcionários que fazem parte da equipe de cuidados, pois os mesmos mostraram 

dificuldade  ou desconhecimento  de situações que ajudem na avaliação  e gerência 

da dor e outros cuidados específicos direcionados aos pacientes terminais. Os 

autores ressaltam que a falta de conhecimento sobre fornecer o cuidado paliativo 

especializado contribui também para o descontentamento da família, refletindo em 

conflitos com o enfermeiro e sua equipe. 49  

Pessini 47 afirmou que “assim como fomos cuidados e cuidamos para 

nascer, é necessário ser cuidado e cuidar no morrer. Deve haver elegância no viver 

e também na despedida da vida”. 

As questões de bioéticas, relacionadas ao paciente terminal refletem em 

como o exercício da enfermagem tem se dado em relação aos princípios éticos de  

beneficência e autonomia. A proximidade da equipe de enfermagem com o doente 



 17

permite a formação de vínculos que lhe confere poderes através dos quais pode 

conduzir o cliente ao exercício de sua autonomia. Autonomia dá ao paciente a 

capacidade de tomar suas próprias decisões, assumindo uma posição de sujeito 

que, junto com o médico e enfermeiro, opina sobre seu tratamento. Os profissionais 

de saúde, compromissados com a vida, estão empenhados em salvar e possibilitar 

uma chance de vida aos pacientes, considerando os grandes conhecimentos 

técnicos científicos (a beneficência) e esquecendo que o paciente tem valores que 

pertencem ao seu tempo vivido, à sua história e, que isso poderá influenciar no tipo 

de tratamento (autonomia). 12,50

Sabe-se dos benefícios proporcionados ao paciente fora de possibilidade 

de cura pelos avanços tecnológicos, quando máquinas quantificam o tamanho ou 

redução de um tumor, e fármacos ajudam no alívio da dor e fortalecem para o 

enfrentamento da doença; porém o que deve ser entendido pelo enfermeiro é que a 

tecnologia em cuidados paliativos sempre deverá ser avaliada, respeitando-se os 

aspectos éticos a ela inerentes, citados no parágrafo anterior. 51

Compete ao enfermeiro auxiliar o paciente a ter uma morte 

autenticamente humana, seja em casa ou no ambiente hospitalar. No hospital, tem 

se assistido mais ao corpo, mas pouco ao espírito, cuida-se da enfermidade e não 

do enfermo. O enfrentar a morte é um processo de amadurecimento pessoal 

importante. Os profissionais devem tomar cuidado com condutas paternalistas e 

autoritárias. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

“... As enfermeiras precisam transcender ao impulso de aceitar 

apenas a medicina ocidental e auxiliar a pessoa a entender as 

alternativas como a meditação ou o poder de cura da crença em si 

ou no aspecto espiritual”. 

                                   Jean Watson 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Conforme citado na introdução deste trabalho, a Teoria do Cuidado 

Humano de Jean Watson tem sido a que mais respaldo dá à visão de cuidar 

assumida por mim. 

Jean Watson é especializada em enfermagem psiquiátrica e de saúde 

mental, sendo autora de diversos artigos e livros com pesquisa na área do cuidado 

humano e da perda. 1

No ano de 1985, foi publicada a Teoria de Jean Watson com o nome de 

TEORIA DO CUIDADO HUMANO, fundamentada no cuidar, como um atributo 

valioso do enfermeiro que o aplica usando filosofias humanísticas e conhecimento 

científico. 1

Watson acredita que as filosofias humanísticas são formadas através da 

visão de mundo do enfermeiro e do desenvolvimento das suas habilidades de 

pensamento crítico, ou seja, o enfermeiro tem de ser livre para expor seus 

conhecimentos e opiniões, usando suas habilidades, em promoção da saúde; 

independente da cura. 

O interessante também, é como Watson deixa claro que a cura da doença 

é do domínio da medicina e o cuidar, da enfermagem que, há duas décadas já 

estava ameaçada pela demanda de tarefas e da tecnologia que envolve os fatores 

curativos. 

Watson1 define a enfermagem como “... ciência humana de pessoas e 

experiências de saúde-doença humanas que são mediadas pelas transações de 

cuidados profissionais, pessoais, científicos, estéticos e éticos.” 

Watson defende que o enfermeiro deve oferecer o cuidado com 

envolvimento e participação, auxiliando a pessoa a obter controle, dando-lhe 

autonomia e liberdade, proporcionando auto-controle e auto-conhecimento para que 

promova as modificações na saúde. Baseada neste ponto de vista, Watson construiu 

em sua teoria dez fatores de cuidado, essenciais ao enfermeiro, fundamentando 

filosoficamente a ciência do cuidado. 

Os três primeiros fatores cuidativos construídos por Watson formam uma 

base para a ciência do cuidado; destes, derivam os sete fatores remanescentes, ou 

seja, existe uma confluência de fatores que devem formar a estrutura para o 
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enfermeiro, instrumentalizando-o para o cuidar e o entender do SER humano 

enquanto doente, sadio ou sob estresse. 

 

A seguir os dez fatores cuidativos de Jean Watson 1: 

1. A formação de um sistema de valores humanístico-altruísta: 

presente no início do desenvolvimento do enfermeiro, esse sistema de valores é 

mediado através das próprias experiências de vida da pessoa, do conhecimento 

adquirido e da exposição ao que é humano. O enfermeiro a partir de seus próprios 

pontos de vista, crenças, experiências e crescimento pessoal, promove o 

comportamento altruísta para com os outros, ou seja, valoriza o pensamento e 

interesse alheio.  

2. Fé-esperança: é essencial tanto para os processos de cuidados 

paliativos quanto para os curativos. Quando a ciência moderna não tem mais nada a 

oferecer, a enfermeira pode continuar a usar a fé e esperança e proporcionar 

sensação de bem-estar por meio de crenças significativas ao indivíduo. 

3. Cultivo da sensibilidade para si e para os outros: explora a 

necessidade de a enfermeira começar desenvolver sua própria sensibilidade, sentir 

a emoção como ela se apresenta, tanto em si mesma como no outro tornando assim 

autêntica para melhor interagir com seu cliente. 

4. O desenvolvimento do relacionamento de ajuda-confiança: que 

poderá ser obtido quando a enfermeira usa a comunicação como um dos seus 

principais instrumentos de trabalho, proporcionando e mantendo uma relação 

harmoniosa, juntamente com a empatia, o calor e uma atuação congruente. 

5. A promoção e a aceitação da expressão de sentimentos positivos 

e negativos: esse fator deve ser facilitado pelo enfermeiro, que ao tornar presente 

ao outro comunica-se de forma mais adequada, permitindo a conscientização dos 

sentimentos e compreensão do comportamento originado na relação. 

6. O uso sistemático do método científico de solução de problemas 

para tomar decisões: para Watson o uso sistemático de si mesmo e de todos os 

meios de conhecimento faz parte do processo de cuidar. 

7. A promoção do ensino-aprendizagem interpessoal: esse fator 

proporciona à pessoa, maior controle sobre sua saúde, fornecendo informações e 

alternativas. Nesse processo, a enfermeira visa à aprendizagem e ao ensino e 

assim, oferece a melhor forma para individualizar a informação a ser disseminada. A 
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compreensão das percepções da pessoa sobre a situação auxilia a enfermeira a 

preparar um plano direcionado. 

8. A provisão de um ambiente mental, físico, sócio-cultural e 

espiritual, sustentador, protetor e (ou) corretivo: esse fator trata das funções 

diárias, de rotina, que a enfermeira usa para promover a saúde, restaurá-la ou 

prevenir a doença. Watson divide essas funções em variáveis internas como 

atividades mentais, espirituais ou culturais e, em variáveis externas, como os fatores 

físicos, de segurança e ambientais; manipulados pela enfermeira para proporcionar 

bem-estar mental e físico do indivíduo. Existe uma interdependência entre o 

ambiente interno e externo, porque a percepção da pessoa pode tornar o ambiente 

ameaçador ou não. 

A ameaça é um evento estressante para a pessoa que exige da 

enfermeira uma investigação da causa para poder fornecer apoio situacional, 

ajudando o paciente no enfrentamento da doença. Outro elemento importante é 

manter o ambiente estético e limpo, o que pode não promover a saúde, mas melhora 

o estado afetivo, trazendo satisfação com a vida. 

9. Auxílio com a gratificação das necessidades humanas: nesse fator, 

cada necessidade é vista no contexto de todas as outras que são valorizadas e 

igualmente importantes para o atendimento de enfermagem de qualidade e para a 

promoção da saúde ideal. Existe um inter-relacionamento em cada área hierárquica, 

o cuidar exige atendimento holístico. 

10. Aceitação das forças existenciais-fenomenológicas: o enfermeiro 

deve estar em condições para atender as dimensões espirituais e existenciais ao 

longo do ciclo da vida cuidando de si mesmo e daquele ser a que presta 

assistência.1,2 

Watson sugere que antes de auxiliar os outros a enfrentarem suas 

condições humanas, cada enfermeira deve olhar para o seu interior e encarar as 

suas próprias questões existenciais.  A autora considera o seu trabalho mais como 

um trabalho filosófico, ético, um esquema intelectual para a enfermagem envolvendo 

todas as disciplinas profissionalizantes, do que uma teoria por si mesmo.1,2  

Dessa introdução, pode-se notar que se justifica o querer pesquisar sobre 

a temática, pois a precariedade de estudos brasileiros sobre o tema e a não 

existência no currículo vigente da disciplina, sua importância salientada em literatura 

não só de enfermagem e, na minha vivência como enfermeira assistencial, 
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coordenando as ações de outros enfermeiros, comprovam a importância do presente 

estudo, cujos objetivos estão explicitados a seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVOS 
 

“Uma coisa dentro de mim, contagiosa e mortal, perigosíssima, 

chamada vida, lateja como um desafio”. 

 Herbert Daniel 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

 

Compreender como se desenvolvem as ações dos enfermeiros das 

Clínicas Médica (CM) e de Moléstia Infecto-Contagiosa (MI) de um hospital público 

da zona leste da Cidade de São Paulo, com os pacientes que necessitam de 

cuidados paliativos. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

- Identificar o conhecimento que o enfermeiro assistencial julga ser 

necessário para prestar cuidados paliativos. 

- Descrever como o enfermeiro assistencial cuida e orienta os membros 

da equipe de enfermagem, os pacientes e seus familiares, sobre o cuidado paliativo. 

- Descrever os sentimentos do enfermeiro assistencial com relação ao 

cuidado paliativo prestado ao paciente internado nas unidades de CM e MI. 

- Analisar os cuidados prestados pelo enfermeiro à luz do referencial 

teórico de Jean Watson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

MÉTODOS 
 

“A comunicação é parte do tratamento do paciente e ficar 

conversando com ele, muitas vezes, é próprio remédio”. 

Rebecca Bebb 
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4. MÉTODOS 
 

 

4.1. Tipo de Pesquisa 
 

 

Tendo em vista o levantamento bibliográfico e os objetivos do presente 

estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, trabalhando com significados, crenças, motivos, atitudes, 

aspirações, entre outros. 52

Optou-se pelo estudo de caso, pois esse método abrange não só o 

indivíduo, mas também uma organização ou comunidade e é usado para explorar 

situações onde a intervenção que está sendo avaliada não apresenta um conjunto 

simples e claro de resultados. 53

O estudo de caso permite ver a realidade de uma forma ampla e 

profunda, mostrando suas múltiplas dimensões frente a uma determinada situação, 

bem como contextualizar o objeto e assim compreender suas manifestações.52 A 

busca da compreensão da ação dos sujeitos da pesquisa dá ao estudo um caráter 

qualitativo, o que reforça a escolha pelo estudo de caso. 

  

 

4.2. Local 
 

 

O estudo foi  desenvolvido em um Hospital Geral, público, localizado na 

zona leste da Cidade de São Paulo, que é referência de várias especialidades. Sua 

capacidade era de 350 leitos operacionais, divididos em unidades como Clínica de 

Queimados, Ortopedia, Neurocirurgia, Buco-Maxilo, Médica, Cirúrgica, Moléstia 

Infecto Contagiosa (HIV+), Pediatria, Materno Infantil, Terapia Intensiva de Adultos e 

Infantil, Pronto-Socorro (PS) Adulto e Infantil, destinados a assistir toda e qualquer 

pessoa que necessite de cuidados hospitalares. 

Foram escolhidas como cenário deste estudo as unidades de CM e MI, 

ambas instaladas no 3º andar do prédio, pois, nessas unidades, a maioria dos 
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pacientes apresenta doença crônico-degenerativa e sintomas de doença adiantada 

ou avançada decorrente  do HIV+, muitas vezes,  com quadros irreversíveis e  

dependentes parciais ou totais da  assistência de enfermagem. Isso gera a 

exposição diária dos profissionais ao sofrimento dos pacientes e familiares no 

enfrentamento do processo de morrer. 

A Clínica Médica tinha, na ocasião da coleta de dados, 10 meses de 

existência, com 31 leitos, foi criada para admitir pacientes clínicos (idosos ou não) 

vindos do PS adulto, com pouca ou nenhuma mobilidade física, totalmente 

dependentes da enfermagem e que necessitavam de um tempo mais longo de 

internação.  

A Clínica de MI tem 20 leitos e é referência somente para pacientes com 

HIV+, é a única clínica do hospital que tem, além do médico e equipe de 

enfermagem, uma psicóloga como integrante da equipe de saúde para atendimento 

dos pacientes que necessitarem e quiserem seu auxílio. 

A equipe de enfermagem da CM é composta por 2 enfermeiros por 

plantão e auxiliares de enfermagem (um para cada 6 a 8 pacientes) que trabalham 

sob regime de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, nos períodos 

vespertino e noturno. Na Clínica de MI, a equipe de plantão é composta por um 

enfermeiro e auxiliares de enfermagem (um para cada 6 a 8 pacientes) que atuam 

sob o mesmo regime de trabalho da  Clínica Médica.  

O enfermeiro exerce suas funções segundo o Manual do Serviço de 

Enfermagem das Unidades de Internações elaborado pela Gerente do Serviço de 

Enfermagem (Anexo 1). 

A área física de ambas as unidades obedece à mesma distribuição, tendo 

enfermarias masculinas e femininas com 2, 3 e 6 leitos cada, conforme a 

necessidade, todas com banheiro privativo, sala para guarda de materiais 

descartáveis, copa (de onde são distribuídas as dietas dos pacientes), posto de 

enfermagem, copa de funcionários, sala para médicos e banheiro para funcionários. 

Os pacientes recebem visitas diárias da equipe médica e, também dos 

membros da equipe de enfermagem. Sempre que possível, as enfermeiras realizam 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois devido à precariedade 

do número de funcionários, muitas vezes são também obrigadas a assumirem os 

cuidados diretos aos pacientes, junto com a equipe.  
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4.3. População 
 

 

Fizeram parte da população todos os 12 enfermeiros que estavam 

atuando nas Clínicas Médica e Infecto Contagiosa do 3º andar e que preencheram 

os seguintes critérios de inclusão: contato com paciente terminal, concordando 

livremente na participação e assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 2), após ter sido esclarecidas todas as dúvidas pela 

pesquisadora. 

 

 

4.4. Coleta de Dados 
 

 

4.4.1. Instrumento 

  

 

Para a coleta de dados, foi utilizado como instrumento, um formulário 

(Anexo 3). 

O instrumento foi pré-testado e modificado posteriormente. Inicialmente, 

trazia em sua primeira questão a pergunta: o que são cuidados paliativos para 

você? Notou-se que o termo era aparentemente desconhecido para os enfermeiros 

e então, a questão foi alterada para “.....cuidados paliativos ou cuidados ao 

paciente fora de possibilidade de cura.” 

O formulário (Anexo 3), com duas partes distintas, foi aplicado pela 

pesquisadora nos meses de novembro e dezembro  de 2006, em dias e horários 

determinados pelos enfermeiros, os quais consentiram na gravação das entrevistas.  

Parte I - caracterização da população 

Parte II - constituída de cinco questões específicas sobre a temática, 

baseadas nos objetivos deste trabalho, realizada com a intenção de obter 

informações dos enfermeiros sobre o significado do cuidado paliativo para eles, o 

conhecimento que julgam necessário para  esse cuidar e quais os cuidados que eles  

desempenham com os pacientes terminais internados em seus locais de trabalho. 
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Fazendo parte do contexto de cuidar paliativamente, achou-se importante verificar 

como o enfermeiro orienta o paciente, a família e a equipe de enfermagem sobre o 

cuidar do paciente terminal e como ele se sente cuidando  desse paciente. 

 

 

4.4.2. Procedimentos 
 

 

Inicialmente a pesquisadora explicou detalhadamente o projeto aos 

Encarregados das Clínicas, onde atuava a população a ser pesquisada, solicitando a 

seu término, uma autorização destes (Anexo 4). Também solicitou autorização à 

Gerente de Enfermagem (Anexo 5) e após, explicou aos enfermeiros sobre a 

pesquisa, solicitando a sua participação e pedindo que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram então marcadas as entrevistas, que 

foram realizadas em local privativo próximo à unidade. As entrevistas tiveram uma 

duração média de 30 minutos cada. 
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5. Procedimentos Éticos 
 

 

Foram solicitados o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, 

local da pesquisa (Anexo 6),  a autorização dos Encarregados das unidades de CM 

e MI,  e da  Gerente de Enfermagem . Após estes procedimentos o projeto foi 

enviado ao Centro de Pós–Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade 

Guarulhos para ciência e registro. Todas as recomendações da Resolução-CONEP 

196/96 foram seguidas. 
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6. Análise dos Dados 
 

 

Os dados referentes à caracterização foram analisados quantitativamente 

e  estão expostos sob forma de tabela. (Tabela 1) 

Os dados das 5 questões abertas (Anexo 7) foram analisados 

qualitativamente seguindo os passos da análise temática de Minayo.52 A guisa de 

ilustração foi colocado em anexo o formulário de uma entrevista na íntegra (Anexo 

8). 

Inicialmente foram ouvidas e transcritas as fitas de áudio, tendo a 

pesquisadora o cuidado de transcrever o todo de cada uma delas. Após reler as 

transcrições e separar cada questão, releu os cinco conjuntos de respostas de cada 

uma delas separadamente. 

Para cada resposta, foram identificadas unidades de significados comuns: 

palavras, frases e conceitos que, posteriormente, deram origem às categorias que, 

por sua vez, desdobraram-se em temas emergentes comuns. De posse dos temas, a 

pesquisadora analisou-os então à luz do referencial teórico de Jean Watson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
“O sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida”. 

   Cicely Saunders 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

7.1. Caracterização da População  
As características dos 12 enfermeiros encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 1: Caracterização da população segundo gênero, idade, religião, tempo de 

trabalho na Instituição. São Paulo, 2006. 

 

Verificando os dados da tabela acima, notamos que do total dos enfermeiros 

entrevistados, somente 2 (16,6%) são do gênero masculino, confirmando que a 

profissão da enfermagem é mais praticada pelo gênero feminino.54

GÊNERO  

 Masculino Feminino 
Idade (anos): Número % Número % 
20 –l40 - - 2 20,0 

40 –l 50  1 50,0 5 50,o 

50 > 1 50,0 3 30,0 

Total 2 100,0 10 100,0 
 

Religião: 
  

Católica 1 50,0 6 60,0 

Evangélica 1 50,0 1 10,0 

Espírita - - 3 30,0 

Total 2 100,0 10 100,0 

Tempo de Formado (anos):   

2 –l 4  1 50,0 2 20,0 

4 _l 6  - - 2 20,0 

  > 6  1 50,0 6 60,0 

Total 2 100,0 10 100,0 

Tempo de Trabalho na Instituição (anos):  

  1 –l 10  2 100,0 6 60,0 

10 –l 20  - - 3 30,0 

 > 20  - - 1 10,0 

Tempo de Trabalho na Clínica (meses):     

  6-I 12 2 100,0 4 40,0 

  > 12 - - 6 60,0 

Total 2 100,0 10 100,0 
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A maioria, 7 (58,33%) tem mais de 6 anos de formado e referem ter feito 

especializações em  diversas áreas (Saúde Pública, Administração Hospitalar, 

Clínica Médica e Cirúrgica, Centro Cirúrgico), sendo que alguns afirmaram  ter mais 

de uma especialização. Como era de se esperar, não encontramos nenhum 

enfermeiro com especialização em Cuidados Paliativos, pois conforme relatado 

anteriormente, o tema “Cuidados Paliativos” é pouco abordado na graduação em 

enfermagem, fato que não ajuda a despertar no estudante o interesse por esse 

conteúdo. 27,28

A grande maioria, mais de 60,0%, é atuante na profissão desde que se 

formou e apesar do tempo a que está formada não demonstra ter desenvolvido 

habilidades para atuar com paciente em estado terminal. O enfermeiro, como 

profissional de saúde presente no ambiente hospitalar nas 24 horas do dia, costuma 

vivenciar o sofrimento, a dor e a morte com muita freqüência, mas nem por isso 

parece, após anos de formado, estar envolvido com o processo do morrer, 

contrariando o que Watson preconiza, quando diz ser importante a experiência vivida 

para proporcionar crescimento profissional e com isso facilitar a atuação do 

enfermeiro beneficiando a assistência prestada. Esses dados reforçam a importância 

de se humanizar a formação dos profissionais de saúde, sensibilizando-os às 

aflições do paciente, levando-os a despertar para a necessidade de se ajustarem 

emocionalmente, terem domínio da espiritualidade, respeitando o paciente por meio 

de um relacionamento interpessoal efetivo, escutando o paciente, estando a seu 

lado. 9,14,15,16,37

A religião mais citada, como era de se esperar, foi a católica, 

demonstrando ser ela ainda a predominante em nosso País. 55 

Um fato que consideramos importante foi que 9 (75,0% ) referiram ser 

praticantes de sua religião, o que, ao nosso ver, poderia representar um fator 

positivo no cuidar, uma vez que todas as religiões cristãs realçam o aspecto de 

humanidade para com os que sofrem. 11,43
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7.2. Questões Relativas à Temática  
 

 

Apresentamos a seguir, a análise das 5 questões abertas.  

Da leitura dos discursos dos 12 entrevistados, foram elaboradas pela 

autora unidades de significado (frases, palavras ou conceitos), as quais deram 

origem às categorias que posteriormente foram transformadas em temas. 

1ª Questão: Defina com suas próprias palavras o que são cuidados 

paliativos ou cuidados ao paciente fora de possibilidades de cura. 

 

 
UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

 

CATEGORIAS 

 

TEMAS 

 

 

Proporcionar conforto E1-E5-E6-E7-E12 
  

 

Obter a participação do acompanhante 

familiar E4 

 

Aliviar a dor 

Proporcionar Conforto 

CONFORTO 

 

Tirar a dor E8-E9-E11 
  

 

Proporcionar conforto espiritual E11 
  

 

Dar qualidade de vida (E9) 
  

  

 

Nos conceitos de cuidados paliativos citados na introdução deste 

trabalho, encontramos sempre presentes dois temas: proporcionar conforto e aliviar 

a dor. 

Conforto tem vários significados, entre outros: consolo, consolo espiritual, 

alívio, comodidade, estar junto a, bem-estar material. 11,56

Para nós, enfermeiros, confortar abarca todos os significados acima, pois 

o cuidar significa atender as necessidades humanas básicas do cliente, visando sua 
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recuperação ou no caso dos cuidados paliativos, proporcionar a melhor qualidade de 

vida possível nos momentos que lhe restam. 

A literatura dos cuidados paliativos realça a presença dos familiares como 

elemento colaborador no cuidar do paciente, ao mesmo tempo em que os próprios 

conceitos existentes de enfermagem ressaltam sempre, que o paciente e seus 

familiares são considerados como clientes e participantes ativos no planejamento de 

todo e qualquer cuidado a serem implementado pela enfermagem. 23,57

Chama a atenção que em apenas uma resposta nós visualizamos a 

preocupação com o familiar acompanhante. 

“.....a gente procura chamar a família para vir....a gente deixa 

acompanhante....” (E4) 

 

Estranhamos que no cuidado ao paciente, independente do termo 

paliativo, o proporcionar conforto espiritual só tenha sido salientado por um 

participante, haja visto, o discurso do que é ser enfermeiro “proporcionar bem estar 

bio-psico-sócio espiritual”. 

“.......seria alívio da dor, ajuda a alimentar, a 

higienização....também pode ser conforto 

espiritual......conversando....se integrando com a família....” (E11) 

 

Huf11 refere que na maioria dos cursos de graduação, o tema cuidado 

espiritual é muito diluído confundindo-se com cuidados psicológicos.  

A literatura do espírito parece pouco abordada no dia-a-dia do enfermeiro, 

fato que não ajuda nos cuidados que antecedem a morte, por não estimular o 

enfermeiro a conhecer a história espiritual do paciente terminal e assim poder ajudá-

lo em seu ritual de morte. 14

Proporcionar conforto e tirar a dor aparece na fala dos entrevistados, 

porém é esclarecido que se trata de conforto técnico do tipo mudança de decúbito, 

massagem com hidratante para evitar o surgimento de feridas de decúbito e tirar a 

dor como preparo e administração da medicação: 

“...seriam  procedimentos para minimizar o sofrimento do 

paciente...uma medicação para dor......massagem...conforto no 

leito.....seria...prevenção de úlcera......”.(E7) 
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“.....acho que é você estar dando qualidade de vida naqueles 

últimos momentos...você dá atenção, você diminui a dor...você faz 

higiene corporal..você faz mudança de decúbito...os 

curativos....”.(E9) 

 

Salientamos a necessidade de valorizar os cuidados técnicos, mas sem 

deixar de enxergar o aspecto psicológico e emocional, pois proporcionar conforto 

também é executado na escuta e no toque, por exemplo. 

O cuidar do paciente terminal requer do enfermeiro conhecimentos 

técnicos para proporcionar conforto físico, mas também necessita de conhecimentos 

para suprir as necessidades psico-emocionais do paciente e de seus familiares; sem 

esses conhecimentos não haverá o envolvimento emocional, um estar junto-com, um 

comprometido com o outro. 

Uma forma de o enfermeiro demonstrar esse comprometimento é fazer o 

uso do toque expressivo, mostrando carinho, segurança, proximidade ou lançando 

um simples olhar direcionado, transmitindo a sua presença, o seu apoio para 

compartilhar esse momento difícil. 16,37,58

 
2ª Questão: Quais os conhecimentos que você julga necessários para 

prestar esses cuidados? 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS CATEGORIAS TEMAS 

Conhecimento técnico E1-E3-E4   

Conhecimento da patologia E2-E9-

E10-E12 
  

Conhecimento psicológico E5 
Conhecimento do ser humano e 

técnico científico 
CONHECIMENTO 

Conhecimento do paciente E6-E12-

E1 
  

Conhecimento da medicação E9-E11   

Conhecimento espiritual E11   

 



 34

 

Nas respostas a essa questão, observamos que a maioria dos 

entrevistados respondeu que acha necessário o conhecimento técnico e científico, 

como podemos ver nas falas a seguir: 

“......conhecimento sobre a doença, sobre a anatomia 

corporal..conhecimento da atuação da medicação...só”. (E 9) 

“.....você tem que ter a técnica para prestar esta assistência e 

um pouco de conhecimento...um mínimo de conhecimento de 

gente...”.(E1) 

 

Somente 2 (16,6%) valorizaram a necessidade do conhecimento espiritual 

e psicológico para prestar uma boa assistência. 

“....tem que ter vivência porque não adianta só aplicar o 

medicamento, eu diria que você tem que ter um psicológico voltado 

para o paciente...”.(E5) 

“...a gente precisa saber tudo, anatomia, fármaco...o 

conforto...a fisiologia...um conhecimento espiritual....eu sou espírita 

e acredito na vida após a morte...”.(E11) 

 

Essas respostas nos mostram que a maioria dos enfermeiros 

entrevistados não parece conhecer e realizar um cuidado paliativo integral que, 

conforme conceitua a OMS, também objetiva a um apoio psicológico, social e 

espiritual, exigindo do profissional, além do modelo assistencial com dimensão 

técnica, um modelo com dimensões que atenda o paciente em suas necessidades 

psico- emocionais, ou seja holisticamente.36

Para atender as necessidades psico-emocionais do paciente em fase 

terminal, o enfermeiro estando junto do paciente como citado anteriormente, 

observa-o de modo a entender suas mensagens e comportamentos, 

proporcionando-lhe reconhecer, entender e reagir à consciência da aproximação da 

morte. 39

O atender às necessidades psico-emocionais, principalmente as 

relacionadas com a terminalidade, exige que o enfermeiro reflita sobre a sua vida, o 

significado de sua morte e a do próximo, algo difícil de se fazer quando o tema é 
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pouco discutido, mas necessário para poder prestar ao paciente uma assistência 

que lhe permita uma morte digna. 26

3ª Questão: Quais os cuidados que você presta a esses pacientes? 

 
UNIDADES DE SIGNIFICADO CATEGORIAS TEMAS 

Preparo da medicação E1   

Realizar técnicas de enfermagem E1-

E2-E3-E4-E6-E10 

Técnicas profissionais 

Comunicação 

HABILIDADES 

PROFISSIONAIS 

Chamar o médico E4-E9-E11   

Conversar com o paciente E8-E11   

Conversar e escutar o paciente E5-E10   

Ficar observando E7   

 

 

Nas respostas a essa questão observamos que as falas de “chamar o 

médico” e “ficar observando” não correspondem aos cuidados da enfermagem; a 

realização de técnicas de enfermagem é a mais presente nas respostas dos 

cuidados prestados, porém o cuidado espiritual continua não aparecendo nesse 

momento, o que é coerente com as respostas à segunda questão.  

“....faço o melhor que eu posso.....é dar qualidade de 

vida...trocar roupa de acordo....socorrer chamando o 

médico......”.(E9) 

 “........atendo como outro paciente .......mais de observação....”. 

(E7) 

 Nessas falas o cuidado aparece somente com dimensão técnica e ainda 

como “o melhor que se possa fazer”. Será que não ficou claro o conceito de cuidar, 

aquele que dá essência à enfermagem? 

 

 “........eu acho assim......eu profissional.....o que vale de tudo é 

a palavra que você dá ao paciente....sempre...porque a sua 

atenção....eu converso....eu escuto o paciente, eu dou muita 
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atenção.Se ele vai falar meia hora eu fico meia hora escutando o 

paciente...isso ele não vai ter na casa dele......”(E5)

 “.....a princípio a gente tem diálogo com quem está 

consciente...a gente tem um trabalho para proporcionar conforto e 

deixa ele mais tranqüilo com diálogo”.(E8) 

“....normalmente a medida que a gente mais toma é a 

analgesia....a gente tenta conversar um pouco com ele mas.......não 

tem muito tempo para isso.....quando o paciente quer falar a gente 

procura ouvir.......”(E10) 

  Conversar com o paciente foi salientado como cuidado que o 

enfermeiro presta ao paciente terminal por 4 (33,3%) entrevistados e dois ainda 

incluíram o escutar como cuidado. Esses elementos são considerados básicos para 

o cuidado humano, pois a comunicação aberta permite a expressão de sentimentos 

e pensamentos que podem e devem ser partilhados durante o cuidar. A escuta  é 

essencial para que a comunicação seja completa. Escutar para nós, enfermeiros, é 

“ouvir usando todos os órgãos dos sentidos”. 4,16,37 

Urasaki59 define o cuidar como atitude que abrange mais que um 

momento de atenção. Uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização 

e de envolvimento afetivo com o outro.

O cuidar permite que progressivamente, o enfermeiro desenvolva a 

capacidade para o envolvimento com o paciente e habilidades para uma nova ação. 

O simples ato de trocar a roupa do paciente reúne elementos que ajudam o 

enfermeiro nas suas próximas ações do cuidar, se bem que isso depende da forma 

como ele desenvolve essas ações; se usa comunicação eficaz, empatia, etc. 

A comunicação deve ser usada para implementar todas as medidas 

terapêuticas de enfermagem com o paciente que necessita de cuidado paliativo, 

ajudando no envolvimento de ambos, permitindo assistência individualizada e com 

qualidade. 60

Conforme diz Arrieta41 uma comunicação sincera, sempre respeitando o 

paciente nas suas formas de manifestação do entendimento do diagnóstico, facilita o 

envolvimento do enfermeiro/paciente, proporcionando confiança e segurança, itens 

necessários para ajudar no período de tratamento. 

Outro fator que também pode estar impedindo o enfermeiro de atender o 

paciente nas suas necessidades psico-emocionais é o caso em que não consegue 



 37

entender o que o paciente demonstra com outras formas de se expressar, sem ser a 

fala. Muitas vezes os pacientes não conseguem expressar verbalmente o que estão 

sentindo e querendo dizer, usam de sinais corporais, faciais e paralinguísticos; 

formas de comunicação que se desconhecidas do enfermeiro, pode impossibilitar um 

cuidar holístico. 38

 
4ª Questão A: Como você orienta a equipe de enfermagem sobre esses 

cuidados? 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO CATEGORIAS TEMAS 

Orienta sobre técnicas gerais de 

enfermagem E1- E12 
  

A ter paciência E5   

A respeitar com educação E3-E4-E8-

E10 
  

A seguir prescrição médica E9 

Realizar a técnica profissional com 

respeito e educação e ouvindo a 

família 

ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A ouvir a família E9   

A dar medicação no horário E2   

A se colocar no lugar do paciente E4   

Não orienta E6-E7-E11   

    

 

O fato de existirem poucos enfermeiros que orientam a equipe a ouvir a 

família, incluindo-a no cuidar, vem reforçar o fato de que esse tema é pouco 

trabalhado nos cursos de graduação. 

“......a gente orienta...troca idéias...eu ouço a equipe...oriento a 

seguir a prescrição médica...prestar atenção nas reações das 

medicações..ouvir a família porque o familiar é muito 

importante....”.(E9) 
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“....ah! sim....a gente tem que se colocar no lugar do 

paciente...falar com jeito..com respeito....com educação.....nós 

somos os cuidadores  e temos que cuidar direitinho.....(E4) 

 

Os entrevistados valorizaram as orientações quanto às técnicas de 

enfermagem, ter paciência com o paciente e respeitá-lo, isso porém não nos 

pareceu algo exclusivo do cuidar paliativo e sim algo comum ao cuidar de qualquer 

paciente. 

“...oriento a ter paciência com o doente, você precisa dar muita 

atenção aos pacientes, não é só atenção...é dar amor e 

carinho...”.(E5) 

“...então...eu procuro sempre falar para respeitar a integridade 

do paciente...atende na hora que ele quer.....procura deixar não 

sofrer muito e sempre estar atendendo as queixas dele...procurar 

deixar ele sempre limpo...priorizar os cuidados destes 

pacientes....”.(E3) 

“.....com o paciente consciente tem que ter paciência....eu viso 

muito o cuidado com o paciente...eu valorizo mais o profissional que 

trata bem o paciente...tratar ele como objeto não...tratar com 

respeito....”(E8) 

 

O não orientar a equipe em como atuar para atender minimamente ao 

item “proporcionar conforto” tem origem na formação dos enfermeiros, ainda 

centrada no modelo biomédico que visa à cura e recuperação do cliente, 

considerando a morte como uma forma de derrota. 6,9,10 Isso faz com que o período 

de vivência da terminalidade não seja considerado de “cuidado” importante, 

refletindo a difícil visão do profissional em relação a seu próprio morrer e sua 

educação profissional que leva o paciente ao isolamento social.8,9,26 

“...não oriento diferente...os cuidados são os mesmos.....o 

cuidado para eles é o cuidado pra todos......”(E6) 

“....sinceramente é difícil orientar à equipe.....eu procuro falar 

quando dá...avisar quando tiver dor ou  precisar do colchão caixa de 

ovo......”.(E11) 
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As falas acima reforçam o enfoque prioritário no cuidar técnico oriundo da 

formação desses enfermeiros. 

 

4ª Questão B: Como você orienta o paciente sobre esse cuidado? 

UNIDADES DE SIGNIFICADO CATEGORIAS TEMAS 

A se apegar em algo E1   

Orienta quando vai realizar uma técnica 

E3-E6 

Orientação técnica e 

emocional 

ORIENTAÇÃO 

INEFICAZ 

Orienta a pensar em Deus E4   

Explica sobre medicação E9   

Encoraja e diz que vai melhorar E11   

Não orienta E2-E5-E7-E8-E10-E12   

 

 

Dos enfermeiros entrevistados, 6 (50,0%) responderam não orientar o 

paciente e, quando o fazem, nos parece ser apenas com palavras soltas sem 

envolvimento, pois as falas denotam mais conselhos do que orientação. Essa nossa 

visão se deve ao fato de que nas respostas anteriores torna-se pouco evidente a 

importância dada à “comunicação interpessoal” ou ao relacionamento interpessoal, 

tão necessário ao ser humano. 

As respostas de orientação quando vai realizar a técnica, 2 (16,6%) e 

explicação sobre medicação 1(8,33%), mais uma vez nos mostra ser tratado o 

cuidado paliativo como outro não especializado. 

Encorajar e dizer que vai melhorar, nesse caso, não mostra um 

relacionamento franco entre enfermeiro e paciente terminal, este comportamento 

não ajuda na formação de vínculos, visto que o paciente pode perceber ou percebe 

que está em seu momento terminal e não ser tratado francamente, não lhe dá a 

autonomia necessária para tomar suas próprias decisões e opinar sobre o seu 

tratamento; bem como dificulta o vínculo pela falta de confiança. 42
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4ª Questão C: Como você orienta a família sobre esse cuidado? 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO CATEGORIAS TEMAS 

Orienta sobre medicação E2   

Orienta a não esperar melhora E9 
Uso da técnica  e do 

emocional 

COMUNICAÇÃO 

INEFICAZ 

Orienta sobre técnicas de enfermagem E3   

Orienta a ter paciência com os pacientes E5- E8   

Orienta sobre a patologia e os cuidados 

prestados E6- E10 
  

Encoraja E11   

Não orienta E1-E4-E7-E12   

 

 

O familiar do paciente terminal pode se apresentar como a maioria dos 

seres humanos, com medo da morte. O fato de a morte ser institucionalizada fez 

com que as pessoas se afastassem um do outro em seu momento de terminalidade, 

mesmo sendo esse o parente mais próximo. 3 

Ao ser admitido um doente em unidade de tratamento paliativo ou em 

uma unidade qualquer do hospital, a família deste deve ser informada sobre quais os 

cuidados que serão prestados. Isso evitaria que os familiares cobrassem do 

enfermeiro condutas não condizentes com a proposta dos cuidados paliativos.

Conforme visto na introdução, a clientela da enfermagem compreende o 

“doente e sua família”. Em cuidados paliativos, a presença e participação da família 

ao lado do doente são de extrema importância. 

O enfermeiro deve estar ciente de que o familiar do paciente terminal 

também pode vivenciar as reações chamadas por Kubler-Ross8 de fases pré-morte e 

assim, necessitar de auxílio profissional para conseguir superá-las, encarando a 

realidade da perda, clareando algum aspecto confuso e a insegurança que 
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certamente aparecem e que se não resolvidos, levarão o paciente à morte social e 

familiar. 9 

 

 “....eu percebo a família cobrando conduta médica...quando 

isso acontece a família está orientada...eu mostro a prescrição 

médica....”.(E1) 

 “...não oriento porque geralmente a gente deixa ao cargo do 

médico...é uma questão de tempo mesmo.....”.(E7) 

 

Apesar de um participante ter referido orientar a família a não esperar por 

melhora, percebemos que apesar de chegar próximo à comunicação efetiva, não dá 

continuidade ao relacionamento, não se mostrando acolhedor. 

“....chego a orientar....chamo a pessoa do lado de fora...não 

falo na frente do paciente...eu falo...não espere muito.....falo que 

eles procurem fazer o melhor que podem enquanto a pessoa está 

viva...dar carinho...atenção..depois não adianta ficar chorando em 

cima do corpo....”.(E9) 

 

Essa fala nos mostra o quanto é necessário humanizar o atendimento aos 

pacientes e familiares, enfatizando o cuidar holístico, estando mais próximo ao 

paciente, conhecendo e entendendo suas necessidades, inclusive dos familiares e 

ajudando-os no momento difícil, estando ao lado deles, orientando-os e permitindo a 

sua participação nas decisões importantes da vida.9  

Nessa resposta, bem como nas demais, também apareceu a ausência da 

aplicabilidade do cuidar espiritual, o que hoje é prioritário para o profissional de 

saúde, particularmente a aquele que se dedica ao cuidar paliativo. Essa nossa 

crença é corroborada por Breibart14 o qual diz que, o enfermeiro precisa explorar 

dados do paciente que permitam conhecer sua história espiritual, aproximando-o de 

sua religião ou crença, fazendo-o visualizar uma direção, um caminho para vencer o 

medo do morrer.  
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5ª Questão: Quais seus sentimentos em relação ao assistir esse paciente? 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO CATEGORIAS TEMAS 

Gratidão E1   

Dever cumprido E1-E2   

Tristeza E3- E4- E9- E12 Algo ruim SOFRIMENTO 

Impotência E5   

Desagradável E8   

Angústia E10   

Depressão E11   

Sem sentimento significativo E6   

 

  

Nas respostas, surgiram os sentimentos já esperados que poderiam ser 

os responsáveis pelo aparente afastamento do enfermeiro do cuidar dos pacientes e 

seus familiares. Tristeza, impotência, angústia e depressão representam sofrimento, 

sentimento esse desagradável de ser experienciado pela maioria das pessoas que, 

como mecanismo de defesa, se afastam ou ignoram os seus pacientes. A aceitação 

da morte está também voltada à questão da idade. A morte de uma pessoa jovem, 

no geral, provoca nos enfermeiros sentimento de impotência, raiva, fracasso, ao 

contrário da morte de um idoso. 61 

A fala do enfermeiro E8 relata seus sentimentos quando atende a um 

jovem morrendo:

“......olha, infelizmente a gente tem que ser o mais profissional 

possível..é desagradável quando a gente pega uma pessoa 

jovem...isso para mim não deixo transpassar nada...não deixo 

perceber nem ele nem a família......”.(E8) 

 

Alguns enfermeiros relatam não fazer distinção no cuidar de um indivíduo 

terminal ou outro, com possibilidades de cura conforme vemos nas falas abaixo: 

 “......eu cuido porque tem que cuidar mas.....eu fico 

triste..porque você não pode fazer muito mais do que está 

fazendo...não tem tanto material..cama adequada com grades para 
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evitar quedas.....tristeza mas é uma escolha de vida deles(pacientes 

da clínica de MI)”.(E9) 

 “...meu sentimento..não tem diferença....eu trato como 

outro....nunca parei para pensar.....esse paciente tem cura e esse 

não tem.....a atenção a gente dá para todos....”(E6) 

 

Um enfermeiro (E7) refere que quando um paciente está sofrendo muito, 

não sente pena por ele morrer. 

“.....se é um paciente que está sofrendo muito eu não tenho 

pena......”(E7) 

 

Do total, 2 ( 16,6% ) enfermeiros responderam não ter sentimentos 

significativos; isto nos deixou preocupadas e de certa forma entristecidas, pois esse 

fato mostra o enfermeiro como um profissional que não se deixa envolver com o 

humano, com a vida que ainda há no paciente morrendo; momento esse em que 

deve ser oferecida uma palavra e escuta profissional que se acaso tivesse sido 

oferecidos, demonstrariam algum sentimento, pois como diz Kubler–Ross8 muito 

aprendemos com quem está morrendo. 

O afastamento do enfermeiro de um paciente morrendo, pode decorrer de 

algo não resolvido ainda na sua formação como ser humano, pois, como sugere 

Watson, para conseguir auxiliar os outros a enfrentarem suas condições humanas, o 

enfermeiro precisa olhar para o seu interior e encarar suas próprias questões 

existenciais.1,2

“.....essa minha passagem pela  clínica médica tá mexendo 

muito comigo...eu fico sentida mesmo...eu faço porque sou 

profissional....”.(E3) 

 “.....ah! eu me sinto mal......eu tenho tendência à 

depressão....tem horas que eu me sinto mal.....eu me apego e sofro 

junto com a pessoa.....eu já admiti isso.....estou me tratando e estou 

melhorando....”(E11) 

 

A análise das respostas dos enfermeiros deu origem a sete temas que 

serão analisados a seguir, à luz do referencial teórico da “Teoria do Cuidado 

Humano” de Jean Watson.  



 44

 

 7.3 Análise dos Temas à luz do Referencial Teórico do Cuidado Humano 
de Jean Watson 

 

 

Dos discursos dos enfermeiros emergiram os sete temas: conforto, 

conhecimento, habilidades profissionais, atuação profissional, orientação ineficaz, 

comunicação ineficaz e sofrimento, os quais passaremos a analisar tendo por base 

os dez fatores de cuidado de Watson. 

A teoria transpessoal de Watson está toda voltada para o cuidar do 

homem. Na construção de sua teoria, Watson usou conhecimentos de Maslow, C. 

Rogers, Martin Heidgger entre outros. 

Segundo a autora o cuidado só pode ser praticado interpessoalmente, isto 

é cuidar do outro, relacionando-se com este. Este relacionamento ajuda o outro a 

desenvolver um potencial que lhe permita escolher suas próprias ações. 

A ciência do cuidado de Watson está construída sobre 10 fatores 

cuidativos. 

Fator de cuidado 1. A formação de um sistema de valores humanístico-

altruísta- presentes nos temas: conhecimento, atuação profissional e sofrimento.

O sistema de valores é fundamentado no conhecimento adquirido pelo 

homem, somado às suas experiências de vida e contato humano. 

Ele é básico como fundamento filosófico da ciência do cuidar e junto com 

os fatores de cuidado 2 (fé-esperança) e 3  (cultivo da sensibilidade para si mesmo 

e para os outros); constituem um tripé, onde os sete fatores restantes se apoiam. 

Constituindo o “fundamento filosófico para a ciência do cuidar”. 1,2

No tema Conhecimento apenas o enfermeiro E5 enfatiza a necessidade 

da vivência para o cuidar, como vemos em sua fala a seguir: 

“.......tem que ter vivência porque não adianta só aplicar o 

medicamento; eu diria que você tem que ter um psicológico voltado 

para o paciente......”.(E5) 

 

Notamos também na fala, a ênfase dada ao conhecimento psicológico, 

algo imprescindível no cuidar holístico. Porém, a maioria dos entrevistados julgou 
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necessário o conhecimento da patologia e técnicas de enfermagem para prestarem 

os cuidados paliativos, não enfocando o cuidado psicológico e espiritual. 

 “......primeiro tem que conhecer a patologia porque existem 

várias patologias dentro dos cuidados paliativos que você tem que 

desenvolver a assistência......fazer uma prescrição......”(E2) 

 “......tem que fazer com o paciente......a gente faz......a gente 

colhe os dados......faz o SAE......conhecimento técnico......colher a 

história......”.(E4) 

 

Em relação ao tema Atuação Profissional, derivado da orientação que o 

enfermeiro dá aos membros da sua equipe, surgiram: respeito ao paciente, 

sentimento empático, educação, carinho, tratar como ser humano e não como um 

objeto, ouvir a família; estão presentes nas falas abaixo: 

“......ah! sim......a gente tem que se colocar no lugar do 

paciente......falar com jeito....com respeito....com educação....nós 

somos o cuidador e temos que cuidar direitinho......”.(E4) 

 “......oriento a ter paciência com o doente, você precisa dar 

muita atenção aos pacientes......não é só atenção......é dar amor e 

carinho......(E5) 

 “......então.....eu procuro sempre falar para respeitar a 

integridade do paciente.......atende na hora que ele quer......procura 

não deixar sofrer muito e sempre estar atendendo as queixas 

dele......procurar deixar ele sempre limpo......priorizar os cuidados 

desses pacientes......”.(E3) 

 “......com o paciente consciente tem que ter paciência......eu 

viso muito o cuidado com o paciente......eu valorizo mais o 

profissional que trata bem o paciente......tratar ele como objeto 

não......tratar com respeito......”.(E8) 

 

Nota-se nas falas acima que o sistema de valores dos enfermeiros está 

presente na orientação que dão aos demais membros da equipe. 

Ao responderem como se sentem cuidando do paciente terminal, 

Sofrimento foi o tema emergente. 

Esse fator de cuidado 1 se fez presente nas duas falas descritas à seguir: 
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“......eu acho que eu não sei te explicar......as vezes eu me sinto 

fria......mas......eu não sou uma pessoa fria......pelo contrário......eu 

choro......eu  lembro da minha família, da minha mãe e do meu 

pai......eu me sinto impotente de conversar com as pessoas......”.(E5) 

“......essa minha passagem pela clínica médica ta mexendo 

muito comigo......eu fico sentida mesmo......eu faço porque sou 

profissional......”.(E3) 

 

Esses enfermeiros introjetaram ao longo da vida uma série de 

experiências que apegadas a outros valores lhes permitem cuidar, seja pelo 

compromisso profissional, seja porque lembranças anteriores lhes indicam o que 

fazer. 

O Fator de cuidado 2 Fé-esperança- esteve presente no tema: 

Orientação Ineficaz.

Ao orientar o paciente, o enfermeiro usa o seu sistema de valores (crença 

religiosa) talvez como Watson propôs, tentando dar ênfase ao poder da fé na cura, 

procurando  fazer o paciente/família se apegar a algo; como vemos nas falas  a 

seguir: 

“......eu acredito em Deus......eu falo para ele se apegar em 

algo......se tiver que ir......você vai.....depende de como o paciente 

está, ele fala que não quer morrer......não dá para falar ao paciente 

que ele vai morrer......”.(E1) 

“......eu sempre falo para que reflitam......tirem suas 

mágoas......para ele se preparar......se for religioso, pensar em Deus 

e na Virgem Maria......isso eu falo mesmo, eu falo para eles......”(E4) 

 

Porém quando nos lembramos que há necessidade de se respeitar as 

crenças e valores do paciente, a forma de orientação acima se torna ineficaz, pois o 

enfermeiro orienta com base na sua fé religiosa e não busca saber a do cliente. 

As outras falas referentes a esse tema não se enquadram nas 

determinações dos fatores cuidativos, referem-se a orientações de técnicas 

centradas no cuidar, onde apenas o conhecimento científico do cuidado se faz 

presente; como se pode perceber nas falas abaixo: 
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 “......depende do que eu vou fazer para ele......se vou passar 

uma sonda......eu to avisando e explicando que eu vou passar a 

sonda para ele se alimentar......de acordo com os problemas que 

vão aparecendo, a gente vai conversando......”.(E3) 

“......eu converso com ele e explico que a medicação tem 

horário a ser feita, se não tiver fazendo efeito eu falo com o 

médico......explico que a medicação não pode ser feita na hora que 

ele quer......”.(E9) 

 

O Fator de cuidado 4 O desenvolvimento do relacionamento de ajuda-

confiança - esteve presente nos temas: habilidades profissionais, atuação 

profissional, comunicação ineficaz. 

Segundo Watson1,2 a comunicação verbal, não verbal e o ouvir empático 

são elementos essenciais do diálogo e para relacionar de forma correta com os 

clientes no processo de cuidar os três primeiros fatores de cuidado são necessários. 

Sua incorporação pelo enfermeiro como pressupostos filosóficos da arte de cuidar 

vão permitir a esta transmitir ao paciente/família que ela é um profissional digno de 

confiança e que está sendo feito o possível para ajudá-los. 

No tema Habilidades Profissionais, as falas de alguns enfermeiros 

ressaltam a  necessidade e o valor da conversa com o paciente, família. Abaixo 

damos alguns exemplos: 

“......eu acho assim.....eu profissional......o que vale de tudo é a 

palavra que você dá ao paciente.....sempre......porque a sua 

atenção....eu converso....eu escuto o paciente, eu dou muita 

atenção.Se ele vai falar meia hora eu fico méis hora escutando o 

paciente.....isso ele não vai ter na casa dele....”.(E5) 

“......normalmente a medida que a gente mais toma é a 

analgesia......a gente tenta conversar um pouco com ele mas....não 

tem muito tempo para isso......quando o paciente quer falar a gente 

procura ouvir......”.(E10) 

 

A comunicação é um dos instrumentos básicos do cuidar. 37,62 

Percebemos na fala dos enfermeiros que eles não utilizam a comunicação de forma 

terapêutica, ou seja, a comunicação planejada, estruturada para um paciente /família 
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em particular. Realizam a comunicação como fariam em um relacionamento 

interpessoal social; o que não invalida seu uso como elemento de ajuda/conforto, 

nem como um instrumento que colabora para o estabelecimento gerador de um 

clima de confiança. 

No tema Atuação Profissional, o fator de cuidado 4 surge no 

relacionamento enfermeiro/equipe de enfermagem, quando o enfermeiro nos diz 

como orienta os deveres necessários da equipe de enfermagem.  

“....ah! sim...... a gente tem que se colocar no lugar do 

paciente....falar com jeito....com respeito....com educação....nós 

somos o cuidador e temos que cuidar direitinho....”(E4) 

“....explico a situação do paciente que não pode ser resolvida 

mas pode ser minimizada....cuidar com respeito e entender o que 

ele está passando....se colocar no lugar dele....com empatia....”(E10) 

 

Os enfermeiros ressaltam em sua orientação a necessidade de se colocar 

no lugar do paciente ao se dar um cuidado. 

A capacidade de sentir empaticamente é desenvolvida ao longo da vida, é 

algo incorporado pelo exemplo e orientação de pessoas significativas: pais, 

professores, amigos. 

Empatia é aprendida; é uma característica essencial de quem cuida. 5,37 

A comunicação empática é mais não-verbal do que verbal, o outro precisa 

perceber o esforço de quem cuida em se colocar no seu lugar. 

Mesmo parecendo ser uma incongruência o tema Comunicação Ineficaz, 

esteve presente no Fator de Cuidado 4   identificado na fala do enfermeiro E6, como 

vemos abaixo: 

“......para a família a gente informa e esclarece, tira dúvidas da 

família......informa patologia e os cuidados que estão sendo 

feitos....”(E6) 

 

Nota-se que o enfermeiro orienta apenas a família, esclarecendo suas 

dúvidas. Esse fato pode estimular o desenvolvimento do relacionamento de ajuda, 

pois tendo respostas aos seus questionamentos, a família passa a confiar no 

enfermeiro. 
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Outra fala nos revela que o enfermeiro não assume a totalidade de seu 

papel encaminhando o paciente/família para o médico, deixando claro não ser dele a 

função de falar sobre o diagnóstico. 

“......normalmente eles vêm pedir informação para nós e 

conforme eu posso......se for diagnóstico, eu falo para conversar 

com o médico......se for da enfermagem......eu respondo.....”(E3) 

 

Vemos pelas falas acima que a forma de interagir fica muito prejudicada, 

pois o enfermeiro não dá ao paciente o direito de ver suas dúvidas esclarecidas, 

transferindo a responsabilidade para outro profissional ou comentando com os 

familiares sobre seu estado de saúde e não com ele, paciente que vivencia tal 

estado. Dificilmente pode-se confiar em um profissional que não atende as 

necessidades de respostas dos clientes. Isto, por mais que proteja o enfermeiro do 

“sofrimento de ver seu cliente sofrer”, afasta o cliente e impede o relacionamento de 

ajuda, que é pautado pela confiança. 

O Fator de cuidado 9 Auxílio com a gratificação das necessidades 

humanas- esteve presente no tema: Conforto; como podemos ver nas falas a seguir: 

“......é você dar mais condições para o paciente...de higiene....é 

você dar uma estabilidade e um conforto ao paciente...engloba tudo 

isso.....”(E6) 

“......seria procedimentos para minimizar o sofrimento do 

paciente....uma medicação para dor......massagem.....conforto no 

leito.....seria....prevenção de úlcera.....”(E7) 

Porém nota-se apenas a preocupação com o atendimento das 

necessidades físicas, higiene, medicação para dor, massagem, prevenção de 

escaras. 

As necessidades psico-espirituais não são atendidas e sabemos ser o 

atendimento delas mais um componente do sentir-se confortável. 

Na análise dos temas que emergiram das falas não nos foi possível 

evidenciar a presença dos fatores de cuidado 3, 5, 6, 7, 8 e 10: 

Fator de cuidado 3: O cultivo da sensibilidade para si mesmo e para os 

outros. 

Fator de cuidado 5: A promoção e a aceitação da expressão de 

sentimentos positivos e negativos. 



 50

Fator de cuidado 6: o uso sistemático do método científico de solução de 

problemas para tomar decisões. 

Fator de cuidado 7: a promoção do ensino aprendizagem interpessoal 

Fator de cuidado 8: a provisão de um ambiente mental, físico, sócio-

cultural e espiritual sustentador, protetor e (ou) corretivo. 

Fator de cuidado 10: aceitação das forças existenciais-fenomenológicas. 

A ausência desses fatores de cuidado nas falas dos enfermeiros reforçou 

a característica da formação bio-médica, onde o foco está na cura e ou recuperação 

da doença e não no cuidar do ser humano doente na sua totalidade. O 

conhecimento técnico existe, porém os cuidados aos pacientes sem possibilidades  

de recuperação estão muito condicionados ao tempo disponível para o cuidar e a 

realização de cuidados básicos, aparentemente sem formação de vínculo com o 

cliente. Para Watson apenas interpessoalmente o cuidado pode ser efetivamente 

prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

CONCLUSÕES 
 

“Você não vai receber outra vida como esta. Você nunca mais 

vivenciará o mundo exatamente desta maneira, com seus pais, 

filhos, familiares e amigos. Nem experimentará a Terra com todas 

as suas maravilhas novamente neste período da História. Não 

espere o momento em que desejará dar uma última olhada no 

oceano, no céu, nas estrelas ou nas pessoas queridas. Vá olhar 

agora”. 

Elisabeth Kubler-Ross e David Kessler 
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8. CONCLUSÕES 
 

 

Os dados foram coletados com 12 enfermeiros que atuavam nas 

unidades de clínica médica e de moléstia infecto-contagiosa de um Hospital geral de 

médio porte da cidade de São Paulo. 

Esses enfermeiros tinham uma idade média compreendida entre 20 e 50 

anos, a metade, 6 (50,0%),  era católica e com mais de seis anos de formação. 

O conceito que os enfermeiros demonstraram sobre cuidados paliativos 

não englobaram todas as características do conceito da OMS 25. .Alguns disseram 

que o cuidar paliativo visa o conforto, outros, o alívio da dor e outros apenas 

conceituaram cuidado, não envolvendo os aspectos inerente ao cuidado paliativo.  

Quanto ao conhecimento necessário para prestar cuidados paliativos, 

foram evidenciados nas respostas dos enfermeiros: conhecimento da patologia ; 

conhecimento técnico; conhecimento do paciente; conhecimento da medicação. 

Apenas em um discurso se fez presente o conhecimento psicológico e espiritual. 

Em relação aos cuidados que prestam ao paciente, os enfermeiros 

responderam que: realizam técnicas de enfermagem (mudança de decúbito; 

massagem; higiene, preparo de medicações entre outras); chamam o médico 

quando necessário, conversam e escutam o paciente. 

Entre as orientações dadas aos membros da equipe sobre cuidados 

paliativos, estão: realizações de técnicas gerais de enfermagem e respeito ao 

paciente com educação e paciência. Três enfermeiros referiram não orientar a 

equipe sobre o cuidado paliativo e ouvir a família, ponto básico no cuidado paliativo,  

encontrado em apenas um discurso. 

Sobre a orientação que o enfermeiro dá ao paciente sobre o cuidado 

paliativo, surgiram respostas do tipo: orientação quando vão realizar uma técnica e 

também aqueles que não orientam. Quanto ao familiar do paciente, os enfermeiros 

orientam sobre a patologia e cuidados prestados e a ter paciência com os doentes; 

alguns ainda responderam não orientar os familiares.  

Os sentimentos experienciados e divulgados pelo enfermeiro quando 

presta assistência ao paciente terminal, foram: tristeza; dever cumprido; gratidão; 

impotência; algo desagradável; angústia; depressão e, um referiu não ter sentimento 

significativo. 
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Dos dez fatores de cuidado de Watson, apenas quatro emergiram dos 

discursos dos enfermeiros. 

Fica então evidenciada para essa população a predominância do cuidar 

embasado no modelo biomédico, onde a execução de técnicas e conhecimento de 

patologias predominam em relação ao cuidar psicológico-espiritual. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Você é importante porque você é único. Você será importante para 

nós até o último dia de sua vida, e nós faremos tudo o que 

pudermos, não apenas para que você morra em paz, mas para que 

você viva até o momento de sua morte”. 

  Cecily Saunders 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em sendo este um estudo qualitativo desenvolvido com uma dada 

população atuante em local específico não se pode fazer generalizações a partir dos 

resultados obtidos. Porém os dados que foram colhidos nos permitem algumas 

sugestões: 

A) Em relação ao ensino:  
 
- O envelhecimento da população brasileira, conseqüentemente, o 

aparecimento de doenças crônico-degenerativas de longa duração nos leva a 

pensar na necessidade de ensinar aos futuros enfermeiros o cuidar paliativo, não 

“solto” no meio de disciplinas, mas sim de forma pontual, como uma disciplina 

voltada para a assistência intra e extra-muros. 

- Ensinar cuidados paliativos na infância, adolescência e idade adulta. 

- Enfocar, como disciplina, os instrumentos básicos do cuidar com ênfase 

na comunicação. 

- Abrir um espaço para reflexões sobre o tema “morte/morrer”, onde 

estudantes e professores discutam a temática. 

- Desenvolver no ensino teórico/prático aspectos do cuidado psicológico e 

espiritual unidos ao cuidado físico. 

 

B) Em relação à pesquisa: 
 
- Emergiram temas importantes para a pesquisa, como por exemplo: 

como os enfermeiros se relacionam com o doente terminal; que outras medidas 

utilizam para o alívio da dor, além de oferecer medicação. 

 

C) Em relação à assistência: 
 
- Educação continuada voltada para a atualidade. 

Desse modo, podemos perceber que os achados podem nos conduzir a 

ricas discussões no sentido de elevar a qualidade de ensino nos cursos técnicos e 

superiores de enfermagem no que tange a cuidados paliativos. 
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Acreditamos como Watson que qualidades pessoais do enfermeiro são a 

base do cuidar. Estas qualidades (amor, compreensão, capacidade de doar-se, 

empatia, etc.) podem e devem ser desenvolvidas e reforçadas ao longo de todo o 

período de aprendizado, que no caso do enfermeiro não termina na universidade. 

Sabendo-se que o tema não se esgota aqui, esperamos que este trabalho 

contribua para futuros estudos. 
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“Não, não, a morte não é algo que nos espera no fim. É 

companheira silenciosa que fala com voz branda, sem querer nos 

aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria 

de viver”. 

  Rubens Alves 
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ANEXOS 

 
“Que seja presença e companhia o relacionamento bom, pois a 

solidão é um campo demasiado vasto para ser atravessado a sós”. 

 Lya Luft 
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ANEXO 1 
 

Manual do Serviço de Enfermagem das Unidades de Internação 

 

1) Elaborar plano de cuidados, para execução da equipe sob sua 

responsabilidade; 

2) Prestar assistência aos pacientes executando cuidados e tratamentos 

específicos, de acordo com seu estado e grau de dependência; 

3) Participar da assistência aos pacientes graves, elaborando plano de 

cuidados, prestando cuidados especiais, acompanhando a sua evolução; 

4) Avaliar os cuidados prestados pela equipe aos pacientes durante todas 

as fases da assistência prestada, 

5) Auxiliar a equipe médica, dentro da sua atribuição, em exames e 

tratamentos; 

6) Atender a equipe de auxiliares no desempenho da sua função, 

orientando e instruindo no que se fizer necessário; 

7) Participar do desenvolvimento e treinamento do pessoal de 

enfermagem; 

8) Participar de reuniões da equipe de enfermagem, sugerindo e 

propondo medidas que visem o aperfeiçoamento do trabalho e da equipe; 

9) Transmitir e receber plantão junto às respectivas equipes; 

10) Manter registro das atividades e das ocorrências conforme 

preconizado pelo COREN, através da resolução 191; 

11) Manter ambiência física e psicológica necessária à integração da 

equipe e humanização do trabalho. 
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ANEXO 2 

 

 
 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Eu,____________________________________________________________enfermeiro do 
Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio,  estou sendo convidado e aceito participar do estudo que 
me foi explicitado pela pesquisadora Loraine Martins Diamente, aluna do Programa de Pós-
Graduação- Mestrado em Enfermagem da Universidade Guarulhos, sobre “Cuidados 
Paliativos:Conhecimentos e Sentimentos do Enfermeiro Que Atua nas Unidades de Clínica Médica e 
Moléstia Infecto Contagiosa com o objetivo de compreender como se desenvolvem as ações dos 
enfermeiros que atuam nas clínicas de clínica médica e moléstia infecto contagiosa de um hospital 
público da zona leste do Estado de São Paulo com os pacientes que necessitam de cuidados 
paliativos, sendo que este estudo resultará na sua Dissertação de Mestrado. 
 Minha participação se resumirá em responder a questões do formulário que serão gravadas    
Estou ciente que a participação não me causará nenhum desconforto ou risco.Tenho a liberdade de 
recusar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem quaisquer penalizações. 
 Sei que me será garantido o sigilo e a privacidade como participante deste estudo .Me foram 
feitos os esclarecimentos adequados relativos à metodologia da pesquisa e seus procedimentos.O 
resumo do projeto me foi explicitado, de forma individual pela pesquisadora  Portanto declaro que 
após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar de presente  pesquisa.Poderei solicitar informações sobre o andamento do 
estudo sempre que o desejar. 
 Diante das informações  fornecidas, estou ciente também de que os dados poderão ser 
divulgados em evento e artigo científico. 
 
 
_________________________________                                    ___________________________ 
 
                    Pesquisado                                                                                  Pesquisador 
 

______________________,___de____________de 2006 
 

-Universidade Guarulhos 
-Mestrado em Enfermagem 
-Tel. 64641685 
-Endereço:Praça Tereza Cristina, nº 01 CEP 07023-070 
Pesquisador ( Loraine Martins Diamente, RG 13306104-8, CPF 083640398-30,Coren 40713-1) 
Endereço: Rua Evaristo Vaz de Arruda Nº 127, Tatuapé, São Paulo, CEP 03071-040 
Tel: Res: 61982667 Cel: 96456325 
Email: loramdi@terra.com.br 
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ANEXO 3 
 

 

FORMULÁRIO 

 

FORMULÁRIO Nº__________________________________________________ 

I. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO: 

1. Iniciais do nome_________            2) Sexo:  Masc (  ) Fem (  ) 

3) Idade: (  ) 20-30 anos             4) Tempo de formado:  (  )     >    de 01 ano 

(  ) 30-40 anos                                   (  )             1-2 anos 

(  ) 40-50 anos                                      (  )             2-4 anos 

(  ) Acima de 50 anos                                        (  )             4-6 anos 

                                                                                        (  )       acima de 06  

 5) Religião: (  ) Católica 

                   (  ) Protestante                        Praticante: (  ) Sim 

                   (  ) Evangélica                                          (  ) Não 

                   (  ) Espírita 

                   (  ) Outros 

6) Tempo de trabalho na Profissão:  

________________mêses_______________anos 

7) Tempo de Trabalho na Instituição: 

______________meses________________anos 
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8) Tempo de Trabalho na Clínica: 

atual:____________meses________________anos 

9) Tem outro emprego?     (  ) Sim   (  ) Não 

Qual (is)?_____________________________________ 

Horário:__________________ 

10) Pós Graduação:          (  ) Sim       (  ) Não 

(  ) Especialização  Qual ? 

_______________________________________________ 

 (  ) Mestrado (  ) Doutorado  (  ) Outras 

 

 

 

II.QUESTÕES SOBRE A TEMÁTICA: 

1) Defina com suas próprias palavras o que são cuidados paliativos ou  cuidados 

ao paciente sem possibilidade de cura. 

2) Quais os conhecimentos que você julga necessários para prestar estes 

cuidados? 

3) Quais os cuidados que você presta a estes pacientes? 

4) Como você orienta: a) os membros da equipe de enfermagem ; b) o paciente 

e c) a família sobre estes cuidados? 

5) Quais seus sentimentos em  relação ao assistir a este paciente? 
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ANEXO 4 
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ANEXO 4 A 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 

Unidades de Significados encontrados nos discursos dos enfermeiros 
 

1ª Pergunta: Defina com suas próprias palavras o que são cuidados 

paliativos ou cuidados ao paciente fora de possibilidade de cura. 

 

(E1):... proporcionar conforto...eu diria uma morte com dignidade.......um 

morrer bem........ 

(E2):...os cuidados de enfermagem eu....visualizo...que tem a mesma 

prioridade de um paciente com prognóstico....... 

(E3):..é você estar atendendo as necessidades que ele precisa...... 

(E4):...a gente procura chamar a família para vir....a gente deixa 

acompanhante...... 

(E5):...da nossa parte é aliviar o sofrimento...aliviar a dor do paciente...um 

conforto para o paciente tanto físico como psicológico........ 

(E6):....é você dar mais condições para o paciente....de higiene....é você 

dar uma estabilidade e um conforto ao paciente....engloba tudo isso..... 

(E7): ....seria procedimentos para minimizar o sofrimento do 

paciente....uma medicação para dor....massagem.....conforto no 

leito...seria...prevenção de úlcera...... 

(E8):....é para tirar a dor....solucionar...medicar naquele 

momento...resolver aquela situação....uma prevenção é paliativo? 

(E9):...acho que é você estar dando qualidade de vida naqueles últimos 

momentos....você dá atenção, você diminui a dor...você faz higiene corporal...você 

faz mudança de decúbito....os curativos..... 

(E10):...cuidados paliativos são aqueles que a gente administra para 

minimizar o sofrimento dos pacientes...eu não vou resolver os problemas deles mas 

vai dar uma qualidade de vida para aquele momento.... 

(E11): ...seria alívio da dor, ajuda a alimentar, a higienização......também 

pode ser conforto   espiritual .....   conversando ...se integrando com a família...... 

(E12):..levar o conforto ao paciente....ou seja....levar os cuidados 

básicos....higiene....se for consciente pode fazer um trabalho psicológico mas....se 

for acamado é isso..higiene...... 
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2ª Pergunta: Quais os conhecimentos que você julga necessários para 

prestar estes cuidados? 

 

(E1):...você tem que ter a técnica para prestar esta assistência e um 

pouco de conhecimento....um mínimo de conhecimento de gente.... 

(E2):..primeiro tem que conhecer a patologia porque existem várias 

patologias dentro dos cuidados paliativos que você tem que desenvolver a 

assistência....fazer uma prescrição.... 

(E3):..é o cuidado que a gente faz todo dia...ela é uma paciente 

acamada..ela tem várias úlceras infectadas...seria um conhecimento teórico e 

prático...da patologia fica difícil...a gente tem que ter um conhecimento 

geral....enfermeira generalista...... 

(E4):...tem que fazer com o paciente...a gente faz...a gente colhe os 

dados.....faz o SAE...conhecimento técnico......colher a história..... 

(E5):...tem que ter vivência porque não adianta só aplicar o medicamento; 

eu diria que você tem que ter um psicológico voltado para o paciente...... 

(E6):....tem que fazer o SAE...tem que saber as necessidades do paciente 

e saber o que pode estar suprindo esta necessidade....um curso próprio para SAE 

porque o SAE engloba tudo isso......... 

(E7):conhecimentos....os mínimos de enfermagem...uma auxiliar de 

enfermagem tem condições de dar...depende do grau que está este paciente...uma 

atenção maior à este paciente.....aí precisa existir especializações..... 

(E8):...uma orientação profissional....um....é....um curso rápido focando 

este tipo de paciente.....eu acho que na graduação...... 

(E9):...conhecimentos sobre a doença, sobre a anatomia 

corporal...conhecimento da atuação da medicação.....só. 

(E10):...sobre o estado da doença do paciente...o que é a doença do 

paciente...medidas de conforto...de qualidade de vida....medidas de analgesia...de 

bem estar...... 

(E11):...a gente precisa saber tudo, anatomia, fármaco.....o conforto...a 

fisiologia...um conhecimento espiritual....eu sou espírita e acredito na vida após a 

morte..... 

(E12):...eu acho que precisa conhecer a patologia e um pouco da vida do 

paciente...entrevistas com familiares e o dia a dia vai me dizer alguma coisa.......... 
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3ª Pergunta: Quais os cuidados que você presta a estes pacientes? 

 

(E1):...além de dar apoio para ele?...tudo...desde preparar a medicação 

pra ele...administrar a medicação.... 

(E2):..procuro dar atenção...aliviar a dor...... 

(E3):....eu posso passar uma sonda....um curativo quando o pessoal não 

tem tempo....uma punção venosa.... 

(E4): ...nós....eu...o que eu tenho feito...além do conforto....ajudo a dar 

banho...procuro chamar o médico para aliviar a dor...banho no leito...colchão caixa 

de ovo...toda técnica de enfermagem..... 

(E5):...eu acho assim...eu profissional...o que vale de tudo é a palavra que 

você dá ao paciente......sempre....porque a sua atenção...eu converso...eu escuto o 

paciente, eu dou muita atenção.Se ele vai falar meia hora eu fico meia hora 

escutando o paciente...isso ele não vai ter na casa dele...... 

(E6):...presto conforto...mudança de decúbito....padrão respiratório........... 

(E7):.......atendo como outro paciente.......mais de observação....... 

(E8):.....a princípio a gente tem diálogo com quem está consciente.....a 

gente tem um trabalho para proporcionar conforto e deixa ele mais tranqüilo com 

diálogo....... 

(E9):.....faço o melhor que eu posso...é dar qualidade de vida....trocar 

roupa de acordo.......socorrer chamando o médico....... 

(E10):....normalmente a medida que a gente mais toma é a analgesia......a 

gente tenta conversar um pouco com ele mas....não tem muito tempo para 

isso.....quando o paciente quer falar a gente procura ouvir........... 

(E11):.......procuro fazer o cuidado espiritual....eu procuro conversar com 

ele para deixar calmo....tranqüilo....eu procuro o médico para prescrever melhor....eu 

procuro ver se ele está confortável no leito.....fazer a prevenção..... 

(E12):...é difícil...eu passo visita......vejo exames....... 
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4ª Pergunta A: Como você orienta os membros da equipe de 

enfermagem? 

 

(E1):...proporcionar conforto porque é um paciente que não se meche, 

mudança de decúbito, é o mínimo que você pode fazer né....dor, alimentação por 

sonda...é igual bebê........... 

(E2):.....fazer a nossa parte....medicação de horário....anotação.....tudo 

que ele tem direito nós vamos fazer....eu oriento a ter cuidados especiais ao 

paciente............... 

(E3):....então....eu procuro sempre falar para respeitar a integridade do 

paciente.....atende na hora que ele quer......procura deixar não sofrer muito e sempre 

estar atendendo as queixas dele...procurar deixar ele sempre limpo...priorizar os 

cuidados destes pacientes........... 

(E4):....ah! sim..... a gente tem que se colocar no lugar do paciente..falar 

com jeito...com respeito....com educação...nós somos o cuidador e temos que cuidar 

direitinho......... 

(E5):....oriento a ter paciência com o doente, você precisa dar muita 

atenção aos pacientes..........não é só atenção......é dar amor e carinho............ 

(E6):....não oriento diferente......os cuidados são os mesmos...o cuidado 

pra eles é o cuidado pra todos....... 

(E7):....não oriento diferente......a não ser muitíssimo 

grave....entubado.....aí eu visito este paciente várias vezes...........verifico se a 

medicação corre em tempo hábil.....se a sonda vesical está funcionando........aí eu 

oriento........... 

(E8):........com o paciente consciente tem que ter paciência....eu viso 

muito o cuidado com o paciente.....eu valorizo mais o profissional que trata bem o 

paciente....tratar ele como objeto não.......tratar com respeito...... 

(E9):....a gente orienta......troca idéias.......eu ouço a equipe...oriento a 

seguir a prescrição médica...prestar atenção na reação das  medicações...ouvir a 

família porque o familiar é muito importante........ 

(E10):......explico a situação do paciente que não pode ser resolvida mas 

pode ser minimizada.....cuidar com respeito e entender o que ele está 

passando.........se colocar no lugar dele.....com empatia.... 
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(E11):..........sinceramente é difícil orientar à equipe..........eu procuro falar 

quando dá....avisar quando tiver dor ou precisar do colchão caixa de ovo........... 

(E12):...quando sou solicitada eu oriento......oriento a técnica........... 

 

4ª Pergunta B: Como você orienta o paciente sobre estes cuidados? 

 

(E1): .....eu acredito em Deus...eu falo para ele se apegar em algo....se 

tiver que ir.....você vai.....depende de como o paciente está ele fala que não quer 

morrer.....não dá para falar ao paciente que ele vai morrer.......... 

(E2):........eu respeito o paciente.....se ele não quer falar, 

conversar..............eu respeito. 

(E3):.....depende do que eu vou fazer para ele.....se vou passar uma 

sonda..............eu to avisando e explicando que eu vou passar a sonda para ele se 

alimentar...........de acordo com os problemas que vão aparecendo a gente vai 

conversando.................. 

(E4):.........eu sempre falo para que reflitam.....tiram suas mágoas.....para 

ele se preparar.......se for religioso pensar em Deus e na Virgem Maria.....isso eu falo 

mesmo, eu falo para eles......... 

(E5):.......o paciente é conhecedor porque já teve várias internações e por 

isso eu não oriento.............. 

(E6):.........esclareço o porque está sendo feito................. 

(E7):......não tenho tempo hábil................ 

(E8):...........sempre que eu posso...é difícil estar conversando com quem 

sabe seu diagnóstico..........nunca falei sobre cuidados paliativos......... 

(E9):........eu converso com ele e explico que a medicação tem horário a 

ser feita, se não tiver fazendo efeito eu falo com o médico....explico que a medicação 

não pode ser feita na hora que ele quer............ 

(E10):.........normalmente a gente não diz para o paciente...........a gente 

só age....não sei se deveria.............. 

(E11):........eu encorajo........eu falo:  isso vai melhorar.......eu 

falo......vamos ter fé...quem sabe o senhor vai melhorar....não desanima...........pra 

Deus nada é impossível.....eu vou falando assim....entendeu? 

(E12):.....é difícil orientar o paciente neste sentido.............. 
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4ª Pergunta C: Como você orienta a família sobre estes cuidados? 

 

(E1):.........eu percebo a família cobrando conduta médica..quando isso 

acontece a família está orientada.....eu mostro a prescrição médica........ 

(E2):......se a família está por perto...também respeito a família...se ela 

perguntar pra  que serve o medicamento, o auxiliar deve saber....se eles não 

souberem responder...procura o enfermeiro que ele dá informação............... 

(E3):.......normalmente eles vem pedir informação para nós e conforme eu 

posso.....se for diagnóstico eu falo para conversar com o médico.......se for da 

enfermagem....eu respondo.......... 

(E4):......geralmente quem passa é o médico; a psicóloga..........é um 

paciente muito grave...a família sabe que provavelmente vai perder um ente 

querido.....isso eles passam mesmo........... 

(E5):.falo com a família, com os filhos, os maridos....são todos 

conscientes da situação.....eu falo que eles precisam ter muita paciência....a gente 

consegue convencer os familiares que eles precisam ajudar os pacientes................. 

(E6):.....para a família a gente informa e esclarece, tira dúvidas da 

família........informa patologia e os cuidados que estão sendo feitos............ 

(E7):.........não oriento porque geralmente a gente deixa ao cargo do 

médico...é uma questão de tempo mesmo......... 

(E8):.....a família já está consciente da situação.....olha....às vezes.....eu 

converso assim...você sabe da gravidade da situação.....o apoio familiar é 

importante.......só isso......... 

(E9):......chego a orientar...chamo a pessoa do lado de fora........não falo 

na frente do paciente....eu falo...não espere muito...falo que eles procurem fazer o 

melhor que podem enquanto a pessoa está viva...dar carinho...atenção...depois não 

adianta ficar chorando em cima do corpo........ 

(E10):.....normalmente a gente passa para a família quando eles vem 

perguntar....quando eles tem necessidade...a gente percebe quando a família está 

ansiosa...a gente tenta esclarecer na medida do possível a situação........ 

(E11):......a família é complicado...eu não falo pra família que não tem 

mais chance...depende da família...se tem muita amizade com a gente eu falo....eu 

só falo quando o paciente não tem mais condições....quando a pessoa está bem e 



 74

conversando....eu não descarto a possibilidade de melhora porque eu não sou 

Deus....eu....procuro encorajar........ 

(E12):.....eu converso com o médico e em conjunto falamos com a 

família............ 

 

5ª Pergunta: Quais seus sentimentos em relação ao assistir a este 

paciente? 

 

(E1):....olha....eu me sinto extremamente gratificada...por incrível que 

pareça....sabe aquele dever cumprido? 

(E2):....porque se você tem uma família com dor e chega num hospital e 

vê que ele está com analgésico, ele tem conforto ..... quando eu faço isso ao 

paciente eu me sinto bem......... 

(E3):.....essa minha passagem pela  clínica médica ta mexendo muito 

comigo....eu fico sentida mesmo.....eu faço porque sou profissional...... 

(E4):...a gente fica triste mas ....é realista...isto faz parte da vida...... 

(E5):...eu acho que eu não sei te explicar....as vezes eu me sinto 

fria....mas....eu não sou uma pessoa fria...pelo contrário......eu choro...eu lembro da 

minha família, da minha mãe e do meu pai....eu me sinto impotente de conversar 

com as pessoas...... 

(E6):....meu sentimento....não tem diferença....eu trato como outro...nunca 

parei para pensar....esse paciente tem cura e esse não tem.....a atenção a gente dá 

para todos.... 

(E7):.....se é um paciente que está sofrendo muito eu não tenho pena....... 

(E8):.....olha, infelizmente a gente tem que ser o mais profissional 

possível....é desagradável quando a gente pega uma pessoa jovem......isso para 

mim não deixo transpassar nada...não deixo perceber nem ele nem a família............ 

(E9)....eu cuido porque tem que cuidar mas...eu fico triste...porque você 

não pode fazer muito mais  do que está fazendo....não tem tanto material....cama 

adequada com grades para evitar quedas...tristeza mas é uma escolha de vida deles 

(pacientes da MI). 

(E10):....a gente se sente muito angustiada......dá uma certa pena porque 

eles ficam com uma certa debilidade....fica pele em cima de osso.....não se 

sustenta......tem vômito e diarréia....a gente fica angustiado porque vem no outro 
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plantão e sabe que ele morreu....chega uma hora que a gente  sabe que não tem o 

que fazer.....fica angustiada.... 

(E11):...ah! eu me sinto mal.....eu tenho tendência a depressão....tem 

horas que eu me sinto mal.....eu me apego e sofro junto com a pessoa.....eu já admiti 

isso.......estou me tratando e estou melhorando...... 

(E12):.....ah!....eu acho que é assim.....é triste você estar cuidando de um 

paciente que você sabe não ter cura.....principalmente quando a gente está muito 

envolvida com a família....... 
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ANEXO 8 
 

 

FORMULÁRIO 

 

FORMULÁRIO Nº 04 

I. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO: 

2. Iniciais do nome  A.M.V.            2) Sexo:  Masc (  ) Fem ( X ) 

3) Idade: (  ) 20-30 anos             4) Tempo de formado:  (  )     >    de 01 ano 

(  ) 30-40 anos                                   (  )             1-2 anos 

( X) 40-50 anos                           (  )             2-4 anos 

(  ) Acima de 50 anos                                        (  )             4-6 anos 

                                                                                        (X)       acima de 06  

 5) Religião: ( X ) Católica 

                   (  ) Protestante                        Praticante: ( X ) Sim 

                   (  ) Evangélica                                          (  ) Não 

                   (  ) Espírita 

                   (  ) Outros 

6) Tempo de trabalho na Profissão: 20 anos 

7) Tempo de Trabalho na Instituição: 14 anos 

8) Tempo de Trabalho na Clínica: 1 ano e 11 meses  
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9) Tem outro emprego?     (  ) Sim   ( X ) Não 

Qual (is)?_____________________________________ 

Horário:__________________ 

10) Pós Graduação:          ( X ) Sim       (  ) Não 

( X ) Especialização  Qual ?  

Saúde- Pública, Administração Hospitalar, Educação em Saúde 

 (  ) Mestrado (  ) Doutorado  (  ) Outras 

 

II.QUESTÕES SOBRE A TEMÁTICA: 

1) Defina com suas próprias palavras o que são cuidados paliativos ou  cuidados 

ao paciente sem possibilidade de cura. 

“Cuidados paliativos pra mim é dar os cuidados para que o paciente tenha 

um bom atendimento físico devido a dor e um conforto emocional, os 

pacientes aqui chegam muito deprimidos (MI). Esses pacientes que não tem 

cura têm que ser tratados em ambiente confortável, se ele tiver que dar 

óbito, que morra com segurança, a gente procura chamar a família para vir, 

a gente deixa acompanhante e se tiver alta, que a família saiba cuidar em 

casa.” 

2) Quais os conhecimentos que você julga necessários para prestar estes 

cuidados? 

“Experiência profissional, com o tempo você adquire, além do 

conhecimento, precisa focar você no lugar do paciente. Precisa ter 

conhecimento técnico, da história do paciente, colher dados, fazer o SAE.” 
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3) Quais os cuidados que você presta a estes pacientes? 

“Além do conforto, ajudo a dar banho, procuro chamar o médico para 

aliviar a dor, trago ele até a TV, faço medicação para a dor, coloco em 

colchão caixa de ovo, toda técnica de enfermagem. Eles pedem conforto e a 

gente dá, chama a família e autoriza acompanhante. Trato todos iguais, pra 

aquele que não tem cura eu dou suporte religioso.” 

4) Como você orienta: a) os membros da equipe de enfermagem ;  

“Oriento a se colocarem no lugar do paciente, falar com jeito, com respeito 

e educação, como cuidadores  temos que cuidar direitinho.” 

b) o paciente; 

“Nenhum paciente aceita que vai morrer, eles ficam preocupados com os 

filhos; eles pedem para a gente ajudar eles, na minha religião, nas minhas 

ações eu pego na mão deles e rezo. Eu falo que a morte é continuação da 

vida, falo para que reflitam e tirem suas mágoas, para se prepararem, 

pensar em Deus e na Virgem Maria.” 

c) a família : 

“Geralmente quem passa é o médico e a psicóloga, é um paciente muito 

grave....a família sabe que vai perder um ente querido, isso eles passam 

mesmo.” 

 

5) Quais seus sentimentos em  relação ao assistir a este paciente? 

“Estar fazendo bem a alguém, prazer em realizar a atividade, os pacientes 

se sentem seguros. A gente fica triste, chateada, mas todos temos que 

partir um dia. Você deu suporte emocional, fiz tudo que estava ao meu 

alcance mas, todos temos que partir um dia.”                                                                    


