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“A Medicina Paliativa é aquela que cuida 

daqueles em que a luz da vida, a pouco e pouco, 

se vai apagando. A medicina da última verdade, 

do conforto do espírito, do alívio prudente do 

sofrimento, do encontro com o outro, do esforço 

comunal, da preservação tenaz da dignidade.” 

  (João Lobo Antunes, 2010) 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa buscou investigar a formação e capacitação do técnico de Enfermagem 

em lidar com a questão da morte no cenário do cuidado em saúde. Considerando a morte 

como um acontecimento inevitável, cercado de sentimentos negativos e uma tendência 

sociocultural de suprimi-la das discussões do imaginário coletivo, torna-se mister sua 

abordagem nos espaços formais de ensino, bem como dos princípios dos Cuidados Paliativos 

ao fim de vida. A priori, pressupõe-se que os espaços formativos abordam, de forma 

segmentada e superficial, a finitude humana e os cuidados nesta fase. Objetivou-se identificar 

a existência de estratégias pedagógicas, curriculares e de incentivo institucional para 

capacitações voltadas à terminalidade da vida e a produção do Cuidado Paliativo no processo 

de morrer e morte. Para tanto, utilizou-se como método a Entrevista Projetiva, mediada por 

um roteiro não estruturado, com tópicos-guia. A análise de Conteúdo foi escolhida para 

trabalhar os dados obtidos, com posterior discussão a partir da categorização dos elementos 

apresentados nas entrevistas. Observou-se uma abordagem insuficiente do objeto de estudo 

nos espaços de ensino e laboral, assim como o distanciamento profissional em virtude da falta 

de conhecimento e sofrimento imputado pelo sentimento de perda. Também emergiram, no 

decorrer da pesquisa, questões bioéticas acerca da eutanásia, Princípio da Sacralidade da Vida 

e Princípio do Respeito à Autonomia da Pessoa, bem como discussões relacionadas ao status 

profissional do técnico na equipe multiprofissional, no que tange a desvalorização. Conclui-

se, portanto, que muitos são os desafios para a consolidação dessas temáticas no ensino 

profissional de saúde, bem como para produção do cuidado que busque a “boa morte”.  

Palavras-chave: Morte; Processo de morrer; Cuidados Paliativos ao fim da vida; Formação 

profissional; Técnico de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The purpose for this research is to investigate the training and qualification of nurse 

technicians regarding death in the health care in this environment. Considering death as an 

unavoidable event, often surrounded by negative feelings and suppressed from the social 

imaginary, it becomes necessary to approach it in formal educational spaces, as well as in the 

principles of Palliative Care towards end stages. A priori, educational spaces deal with the 

subject of human finiteness and the care provided in this stage in a shallow and disjointed 

manner. The objective is to identify the existence, or lack of pedagogical, curricular and 

institutional incentive strategies aimed at the terminality of life and the intricacies regarding 

Palliative Care in the processes of dying and death. In order to do so, Projective Interviewing 

was chosen as the method, mediated by an unstructured script, with guiding topics. Content 

Analysis was chosen for the processing of the data obtained, with further discussion based on 

the categorization of the elements presented during the interviews. The observation showed 

the insufficient approach on the subject of this study in educational and work environments, 

and furthermore, the professional distancing due to the lack of knowledge and the suffering 

resulting from the feeling of loss. Bioethical questions about euthanasia, Principle of Sacrality 

of Life and Principle of Respect for the Autonomy of the Person, as well as discussions 

related to the professional status of the technician in the multiprofessional team, regarding 

devaluation, also emerged throughout the research. Therefore, the conclusion is that there are 

many challenges in order to consolidate these themes with professional health education, as 

well as for the production of care that provides a “good death”. 

 

 Keywords: Death; Dying process, End-of-life palliative care; Professional qualification; 

Nursing Technician. 
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INTRODUÇÃO 

 

Passamos o tempo todo estudando a vida e despreparados para morte, porque 

então não estudar a morte para nos preparar melhor para a vida (RIBEIRO; 

FORTES, 2012, p. 38). 

 

 

A escolha por um tema de pesquisa geralmente emerge de inquietações 

vivenciadas no nosso cotidiano profissional e de situações do dia-a-dia que requeiram 

aprofundamento dos questionamentos surgidos, incitando-nos a debruçarmos e nos 

encharcarmos de conhecimentos que respondam ou acalentem as nossas indagações.  

Neste contexto, questões como o processo de morrer e a morte sempre fizeram 

parte do meu contexto profissional, enquanto enfermeira e docente de Enfermagem, além 

de se configurarem como algo latente, através de perdas familiares dolorosas, vivenciadas 

com prolongamento de vida invasivo-intervencionista presente na sociedade em geral 

(sem distinção de classe social, étnico-racial-etária). 

Sendo assim, optei por debruçar-me em um estudo que produzisse satisfação 

pessoal e utilidade social, com uma reflexão contrária a lógica capitalista tecnológica do 

cuidado, gerando reflexão sobre a morte com respeito, delicadeza e agregação ao espaço 

de formação profissional. 

Como docente da área de Enfermagem, tanto para cursos profissionalizantes 

quanto para capacitações e especializações voltadas para o nível superior, sempre me 

preocupei com a formação do profissional de saúde no que tange à agregação dos 

conhecimentos teóricos aos práticos, de forma que a mera execução de procedimentos e a 

racionalidade clínica não se sobrepusessem à criação de vínculos, acolhimento e à 

humanização do cuidado qualificado. 

Como exposto acima, as motivações que me conduziram a enveredar por esta 

temática foram, essencialmente, vinculadas a minha angústia diante da finitude, 

principalmente voltada à perda dos meus avós, experimentadas dolorosamente na minha 

fase adulta. 

Lembro-me claramente que, na adolescência, “barganhava” incessantemente com 

Deus para que os mantivessem vivos para a comemoração dos meus 15 anos, em troca do 

meu bom comportamento nas funções sociais que ocupava: filha, neta, estudante e cidadã. 

Em seguida, para que pudessem participar da minha vitória na aprovação do vestibular, 
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formatura da graduação, casamento etc. Ou seja, em qualquer acontecimento marcante que 

fosse utilizado como marco histórico que justificasse minha solicitação fervorosa a Deus 

para que postergasse as suas vidas. Entretanto, fomos surpreendidos com a perda do meu 

avô em 2011, meses após o meu noivado. Este já possuía 94 anos, apresentando demência 

senil, hiperplasia prostática, alteração de pressão arterial constante, mas, mesmo assim 

procurava compreender o porquê de perder alguém que tanto se ama, tendo em vista ter 

cumprido ferrenhamente com o “trato” estabelecido com “O todo soberano”. 

Nesta época (2011), já havia iniciado minhas atividades laborais em uma 

Emergência de um Hospital terciário do Rio de Janeiro (RJ) como enfermeira 

emergencista, frequentemente confrontando-me com a morte, uma vez que lidava com 

quadros de mortes súbitas por complicações clínicas, óbitos de pacientes com doenças 

crônicas ou por tragédias relacionadas a quedas, lesões por armas de fogo ou armas 

brancas, atropelamentos e tentativas de suicídio. Diversas vezes, em um único plantão, a 

morte mostrava a sua soberania e sua prepotência, alijando um quantitativo considerável 

de pacientes sob meus cuidados, mesmo diante das intervenções intensivas da equipe 

multiprofissional, acarretando desgaste emocional e físico sobre-humanos. 

Neste mesmo ano, fui aprovada para o concurso do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), onde fui lotada no setor de Terapia Intensiva Pediátrica Oncológica. Já havia 

pertencido a esta instituição de 2008-2010, enquanto Residente de Enfermagem, mas o 

fato de apresentar responsabilidades como Enfermeira líder do setor, rotineiramente 

vivenciando problemas relacionados à gerência de materiais e pessoas, aproximava-me 

ainda mais do sofrimento, devido ao fato de estar ali diariamente assistindo aos pacientes e 

aos seus familiares.  

Somada a esta situação, de conviver diariamente com a dor e a perda, havia algo 

que aumentava exponencialmente minha angústia: prestar assistência aos pacientes 

pediátricos. Lidar com os cuidados paliativos pediátricos ou com os investimentos 

terapêuticos invasivos, que prolongavam a vida sem qualidade, acompanhando o luto 

antecipado dos pais exaustos e desesperançosos, modificando o discurso de “quero 

investimento a todo custo” para o discurso “que seja feita a vontade de Deus”, gerou 

tensas e constantes reflexões pessoais acerca da morte. 

Primeiro porque, em meu processo formativo, não foi abordado sobre o processo de 

morrer, muito menos sobre as nuances e as representações que cercavam a morte. 

Considero que, no curso de Enfermagem, não fui preparada para aceitar a morte ou para 
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melhor conduzir os cuidados no processo de morrer. A abordagem, quando ocorrida, 

sempre era focada em trabalhar arduamente para evitá-la. Segundo, não possuía 

conhecimento acerca dos cuidados paliativos (CP) e, menos ainda, sobre cuidados ao fim 

de vida porque, simplesmente, era inconcebível admitir a morte como uma etapa do ciclo 

da vida. 

Esta ideia de extrema resistência à morte modificou quando passei como residente 

no HC IV, Centro de Cuidados Paliativos do INCA. Não havia carrinho de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR) nos corredores, nem ventiladores mecânicos ou kits de 

intubação orotraqueal. Logo eu, acostumada a lidar com a lógica intensivista e 

emergencista, tive que rever e reelaborar minha prática interventora do cuidado, operando 

um olhar acolhedor diante do processo de finitude.  

Iniciou-se, então, uma mudança, embora tênue, nessa concepção da morte como 

genuíno tabu. Uma mudança radical de paradigmas onde, ao invés da discussão em rounds 

multiprofissionais sobre punção venosa profunda, ciclos quimioterápicos, cirurgias 

curativas e reanimação cardiopulmonar, havia uma sobreposição de termos acompanhados 

da expressão “Cuidado Paliativo”. Ventilação não invasiva, analgésicos para dores 

intensas, sedação paliativa, conforto, controle de sinais e sintomas e, principalmente, 

empatia e comunicação de notícias difíceis, faziam parte dos meus discursos diários 

durante a Especialização nos moldes práticos em Oncologia. A partir desse evento pessoal 

passei a compreender, com maior propriedade e leveza, sobre dignidade humana, 

promoção da qualidade de vida, prevenção e alívio do sofrimento. Em 2014, no auge de 

uma gestação planejada e desejada, minha avó, um ser humano iluminado, que abdicou do 

descanso de uma recém-aposentadoria para cuidar de mim e dos meus irmãos, passou por 

uma dolorosa sequência de intervenções médicas: amputação, hemodiálise três vezes na 

semana, diversas perdas de cateteres venosos centrais e repunções, internações, enfim, tudo 

acompanhado por dor, cansaço e exaustão emocional.  

Desejava que minha avó pudesse acompanhar minha gestação e o nascimento da 

bisneta. Foram momentos de intenso sofrimento físico e espiritual, desejando que ela não 

partisse. E como ela partiu? Hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

fria, por sensação térmica e por falta de calor humano; com mais uma amputação, repleta 

de lesões por pressão, sem a possibilidade da minha companhia e do amor que tanto 

construí com ela e por ela; repleta por dispositivos invasivos e, a meu ver, carente do meu 

carinho. 
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Onde ficaram meus conhecimentos sobre Cuidados Paliativos e a 

desinstitucionalização da morte? Do preparo para morte em domicílio? Da possibilidade de 

despedida e medidas de conforto para dignidade ao fim da vida? Como única profissional 

de saúde da família, todas as decisões foram depositadas em mim, bem como as cobranças. 

Cedi, sofri, senti nas minhas terminações nervosas e na alma o verdadeiro sofrimento 

físico, psíquico, social e espiritual latente. 

Desde então, intensificaram-se meus questionamentos sobre a morte; dos fatores 

que dificultam esta aceitação; das questões pertinentes a esta discussão. Por que em uma 

reunião de família falar sobre enterro, luto antecipado, sobre a perda em si, gera um 

verdadeiro clima obscuro, de repulsa e total negação, com dispersão dos pares? Algo 

somente cultural? Vivências experimentadas? Formação profissional pautada no 

tecnocentrismo do cuidado? 

Como docente de Enfermagem, desde 2011, em uma Escola Técnica de Saúde do 

Rio de Janeiro (status este motivacional em minha trajetória profissional), refleti sobre as 

disciplinas ministradas por mim; sobre o currículo do ensino profissionalizante de 

Enfermagem e da própria graduação. Cheguei à conclusão que, não percebo, com clareza, 

as temáticas morte e processo de morrer sendo abordados e valorizados na jornada 

acadêmica, não me recordando sobre discutir acerca de conflitos bioéticos ou incitar 

leituras a respeito desta temática.  

Recordo-me claramente em avidamente discursar sobre terapia intensiva, 

procedimentos invasivos, manutenção da vida, sem discutir as nuances que podem emergir 

de um processo terapêutico desproporcional à qualidade de vida oferecida ao paciente; 

sobre o morrer sozinho, longe de entes queridos, cercado por dispositivos ao invés de 

abraços fraternos. Talvez porque este “status” esteja mais evidente quando argumento 

sobre a fisiopatologia da doença ou sobre a farmacologia da prescrição médica, preterindo 

o discurso sobre a não futilidade terapêutica e ao alívio dos sintomas, sem perspectiva de 

cura na assistência prestada. Acredito que este tenha sido o meu mais íntimo pensamento 

até o momento em que digito estas motivações de estudo. 

 

A única certeza do ser humano é a morte. Não se sabe do nascimento, não se 

tem certeza sobre o curso da vida, os sucessos e insucessos, as conquistas, as 

derrotas, os prazeres ou dissabores, a vida familiar. Porém, desde o 

nascimento, sabe-se que, algum dia, distante ou próximo, haverá a morte 

(DUARTE, 2012, p. 01). 

 



18 
 

Com base na citação acima, aditado as mais profundas reminiscências, apresento o 

cerne da questão de estudo: estudar é preciso, mas remexer o baú das contradições internas 

que angustiam minha existência faz-se necessário. Portanto, torna-se fundamental preparar 

outros profissionais para discutir sobre a morte com dignidade, vislumbrando reduzir o 

sofrimento causado nos profissionais, familiares e pacientes envolvidos neste cenário. 

Neste sentido, motivada pela vivência com familiares doentes crônicos, idosos, com 

diversas comorbidades e submetidos a tratamentos invasivos como forma de postergar a 

vida sem qualidade e dignidade, decidi imergir profundamente no oceano misterioso e 

desafiador dos cuidados paliativos ao fim de vida. Neste cenário, consegui vislumbrar 

beleza em meio à dor, acolhimento em meio à medicalização social de enfermos sem 

perspectiva de cura, estratégias de cuidados e acolhimento em meio à obstinação 

terapêutica. 

Somada a motivação pessoal anterior, minha vivência profissional na assistência 

com doentes oncológicos fora de possibilidade terapêutica (FPT), intensificaram ainda 

mais o meu desejo em estudar com afinco esta temática. 

Entretanto, a justificativa não se encontra restrita somente ao caráter íntimo aqui 

abordado, mas se encontra fundamentada em dados estatísticos e disseminada na análise do 

perfil das doenças que acometem a população brasileira. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para o 

aumento da expectativa de vida, divulgando em uma publicação de 2016 que a população 

idosa, em 40 anos, vai triplicar no Brasil e passará de 19,6 milhões (10% da população 

brasileira), em 2010, para 66,5 milhões de pessoas em 2050 (29,3%). As estimativas são de 

que a mudança no perfil da população acontecerá em 2030, quando o número absoluto e o 

percentual de brasileiros com 60 anos ou mais de idade vão ultrapassar a população 

infanto-juvenil de 0 a 14 anos de idade. Daqui a 13 anos, os idosos chegarão a 41,5 

milhões (18% da população), segundo as estimativas do IBGE. 

Uma vida longeva corrobora o aumento da prevalência de doenças crônicas. Em 

2008 a OMS (Organização Mundial de Saúde) estimou cerca de 36 milhões de mortes 

globais (63%) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com destaque para 

quatro grupos de enfermidades: doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, diabetes 

mellitus e câncer (MALTA, 2014). 

Neste cenário, o aumento da expectativa de vida não necessariamente está pautado 

em qualidade de vida, resultando em pacientes idosos, portadores de doenças crônicas não 
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transmissíveis, sem suporte terapêutico adequado, evoluindo para o óbito como parte 

natural do seu processo vital. 

Contudo, o processo de morrer e a morte não precisam trazer consigo a ineficiência 

de um cuidado em saúde ou a impossibilidade de fazer algo, mas, sim, dignidade e 

atendimento às necessidades multidimensionais (físicas, espirituais, emocionais, sociais e 

humanas básicas). 

Em consonância com a importância de aprofundarmos nossos conhecimentos e 

reflexões sobre finitude e os cuidados ao fim da vida, o trabalho dos profissionais de saúde, 

como já citado anteriormente, torna-se essencial para visibilidade dos mesmos e 

reformulação curricular no ensino. 

Seja em sala de aula, quanto nos diferentes cenários de assistência em saúde, é 

notável que a abordagem feita no ensino sobre a terminalidade da vida fica restrita ao 

campo técnico de preparo do corpo pós-morte e nos sinais de identificação e constatação 

do óbito, visando o aspecto prático e não abrangente deste contexto. 

Diante deste retrato complexo e desafiador da realidade, os cuidados paliativos se 

apresentam como uma forma inovadora de assistência na área da saúde e vêm ganhando 

espaço no Brasil na última década. Diferencia-se fundamentalmente da medicina curativa 

por focar no cuidado integral, através da prevenção e controle dos sintomas (constipação, 

dispneia, dor), para todos os pacientes que enfrentam doenças graves, ameaçadoras à vida. 

Esse conceito se aplica, de fato, ao paciente e seu entorno, que adoece e sofre junto: 

familiares, cuidadores e também a equipe de saúde (MATSUMOTO, 2012). 

Sendo assim, muito mais que determinantes biológicos e ecológicos explicando o 

processo saúde-doença, temos estes fenômenos como determinados social e 

historicamente, conforme Paim (2008) cita, ou seja, muito mais que entender os 

componentes anátomo-fisiopatológicos e as intervenções diagnósticas e terapêuticas é 

compreender as dimensões espirituais, sociais, afetivas e psicológicas nesse contexto, 

fazendo com que a perspectiva extraorgânica (âmbito social dos fenômenos coletivos, 

segundo Ayres, 2002) da doença seja também priorizada em seu estudo e produção de 

saberes, justificando o presente estudo no campo da Saúde Coletiva (AYRES, 2002). 

Parafraseando o parágrafo anterior, aprofundar os conhecimentos em questões mais 

abrangentes, para além do corpo humano, assim como em fundamentos humanitários e as 

dimensões afetadas no processo de morrer, morte e luto do profissional de saúde e da 
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família/cuidador, contribui para a formação crítica-construtiva do ensino profissionalizante 

de Enfermagem. 

A Saúde Coletiva tem a “tarefa de investigar, compreender e interpretar os 

determinantes da produção social das doenças e da organização social dos serviços de 

saúde, tanto no plano diacrônico como sincrônico da história” (NUNES, 1994, p. 09). Cabe 

ao profissional da saúde coletiva analisar o processo saúde-doença de uma dada 

coletividade, bem como a o conceito de finitude, considerando o contexto social 

historicamente determinado em que ela se insere. Essa análise dará a ele condições de 

intervir na realidade, promovendo mudanças e melhorias naquela comunidade.  

Quanto ao profissional técnico de Enfermagem, este precisa ser reconhecido e 

valorizado como membro da equipe de saúde, ocupando seu lugar de importância e de 

prestígio no cuidado, tornando-o mais participativo e classe profissional de interesse para o 

mundo científico e acadêmico. Portanto, a necessidade social e da área de Saúde de 

ampliar os conhecimentos sobre o Paliativismo na finitude da vida, com a inserção e 

reconhecimento necessário do profissional técnico de Enfermagem neste contexto e em 

toda temática pautada na micro e na macropolítica do cuidado, justifica o presente estudo 

quanto à temática e escolha dos participantes da pesquisa. 

Lidar com o paciente/cliente/usuário requer conhecimento técnico-científico, ética 

profissional, humanização no cuidado e valorização de sua participação em todo o 

processo assistencial e relacional. Entretanto cuidar não traz consigo somente a conotação 

de cura, de bases terapêuticas, técnicas e diagnósticas a serem empregadas, mas também 

amenizar a dor e o sofrimento seja ele de origem física, psicológica, social e espiritual. 

Amenizar o sofrimento e o mal-estar físico, promover conforto e amparar nesse 

momento tão difícil o paciente e seus familiares/acompanhantes é função de uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, onde o técnico de Enfermagem encontra-se inserido. 

Existe, contudo, uma expressiva dicotomia entre a prática e a teoria no ensino de 

Enfermagem, que gera fragilidade diante do enfrentamento da terminalidade da vida e 

déficit na proposição de novos componentes curriculares. Tal fato corrobora para o 

pressuposto de que assuntos como a terminalidade da vida e os cuidados paliativos no fim 

de vida não sejam valorizados na formação destes profissionais, por se tratar de uma 

temática com enfoque superficial ou pelo peso negativo atribuído. 

Portanto aprofundar conhecimento e incitar reflexão sobre a temática contribui para 

o preenchimento de lacunas existentes, sendo uma proposta pertinente tanto para 
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ratificação quanto refutação desse pressuposto, não perdendo seu caráter contributivo para 

o tripé científico na área da saúde: ensino, pesquisa, extensão/ assistência. 

Desta forma, traçarei os meus questionamentos motivadores para o presente estudo, 

estímulos estes fincados com estacas em uma terra instável, devido ao fato de ser 

profissional de saúde, lidando com a morte, porém com dificuldade em conduzir a situação 

quando o acontecimento envolve um ente querido; discursar sobre cuidados paliativos em 

aulas expositivas, mas apresentando bloqueios emocionais ao pôr em prática as orientações 

e cuidados diante da negação de um familiar inconsolável.  

Ou seja, a prática e a teoria confrontam-se diante das experiências vivenciadas e as 

atribuições de sentidos conferidos a cada situação. E, neste trabalho, objetivo introduzir a 

discussão sobre a morte e os cuidados paliativos ao fim da vida no espaço formal de ensino 

dos Técnicos de Enfermagem, bem como nas instituições produtoras de cuidado. 

Estudar a morte como objeto da assistência e trazer sua discussão para os campos 

formais de ensino, configuram-se de forma a tratá-la como natural e reconhecer seu 

potencial de penetrar em diversos campos, não somente no espaço de discussão dos 

profissionais de saúde. Enquanto educadora e enfermeira assistencial afetada por questões 

pessoais, surgiram inquietações que motivaram o presente estudo. 

Tais inquietações encontram-se formuladas nas seguintes perguntas norteadoras: 

1)  Existe uma abordagem programática sobre a terminalidade da vida e os 

Cuidados Paliativos ao fim da vida para o preparo dos técnicos de Enfermagem em 

formação no enfrentamento da morte e a produção de cuidado no processo de morrer? 

2) Há alguma medida de incentivo, com vistas à educação permanente e 

continuada, na instituição de saúde onde o técnico de Enfermagem atua, visando o ensino, 

capacitação ou pesquisa sobre a morte e os cuidados paliativos na terminalidade? 

Esta pesquisa possui como objetivo geral compreender, através da visão do 

profissional técnico de Enfermagem, o caráter prático-pedagógico no processo formativo e 

de trabalho (educação permanente e continuada), sobre a terminalidade da vida e os 

cuidados paliativos.  

Isto posto, os objetivos específicos são:  

a) Identificar a existência, no ensino profissionalizante de Enfermagem, de 

estratégias pedagógicas destinadas à abordagem da terminalidade da vida e dos Cuidados 

Paliativos ao fim da vida;  
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b) Identificar a existência ou inexistência de capacitação para atualização sobre 

produção do cuidado paliativo ao fim da vida, em um hospital universitário de alta 

complexidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, local de atuação dos técnicos de 

Enfermagem entrevistados;  

c) Analisar as percepções individuais desses profissionais sobre a temática do 

cuidado paliativo na terminalidade da vida, para o campo da assistência e do ensino; 

 d) Propor oficinas de sensibilização temática, com vistas à ampliação desta 

discussão na sociedade e no meio acadêmico. 

Após esta breve introdução e apresentação, abaixo listo os Capítulos desenvolvidos.  

No Capítulo I: Reflexões acerca da terminalidade da vida no campo profissional e 

de ensino: bases para fundamentação teórica. Nele abordamos os referenciais conceituais 

acerca da temática escolhida e as questões que fazem alusão à temática. 

Já no Capítulo II: Reflexões acerca da morte e dos cuidados paliativos ao fim da 

vida: dilemas e desafios emergentes no contexto da saúde. Neste capítulo são trabalhados 

conteúdos que perpassam a temática e que emergiram como essenciais para conceituação 

durante a qualificação e coleta de dados.  

No Capítulo III: O cuidado transpessoal para além da perspectiva técnica da 

assistência: notas sobre a Teoria de Jean Watson no contexto da humanização do cuidado 

ao fim da vida. Neste capítulo será apresentado o referencial teórico, com base em Jean 

Watson, que trata sobre o cuidado humano transpessoal condicente com a filosofia e os 

princípios do cuidado paliativo ao fim da vida, na contramão da visão mecanicista da 

assistência em saúde. 

No Capítulo IV: Aspectos Metodológicos. Discorremos sobre cenário, 

participantes da pesquisa, técnica escolhida para coleta de dados e sua análise, bem como 

os aspectos éticos. 

No Capítulo V: Resultados. Neste capítulo serão apresentados os resultados das 

entrevistas realizadas, transformando-as em categorias e subcategorias relacionadas à 

temática do estudo, permitidas a partir da análise do conteúdo.  

No Capítulo VI: Discussão dos Resultados. Nele serão ressaltados os dados 

analisados, fundamentados à luz do referencial teórico e dos autores referenciados ao longo 

da dissertação. 
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Por fim, nas Considerações finais são realizadas reflexões gerais acerca da 

pesquisa, enfatizando-se os principais resultados e sugestões mediante os elementos 

encontrados, fatores dificultadores, limitações da pesquisa e as expectativas diante da sua 

conclusão, suscitando discussão acerca da temática e propiciando possíveis 

desdobramentos futuros da pesquisa. 
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1 – REFLEXÕES ACERCA DA TERMINALIDADE DA VIDA NO CAMPO 

PROFISSIONAL E DE ENSINO: BASES PARA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer; qual seria a diferença 

você há de perguntar; é que a morte já é depois que eu deixar de respirar; 

morrer ainda é aqui na vida, no sol, no ar; ainda pode haver dor ou vontade 

de mijar (Não tenho medo da morte - Gilberto Gil). 

 

 

A partir da motivação e interesse pelo tema desta Dissertação, abordarei os 

conceitos sobre a morte e o processo de morrer que, embora pareçam óbvios, necessitam 

de discussão com embasamento científico. 

Segundo Araújo e Vieira (2004), a morte constitui-se como fenômeno único e 

individual, em que se encerra a vida biológica, e é vivida somente por quem está morrendo. 

Já o conceito de morrer, ainda para os referidos autores, é um processo que ocorre ao longo 

da vida e precisa ser compreendido existencialmente, como sentimento ao longo de 

diversas etapas da vida e não somente como finalização das funções fisiológicas, cabendo 

reflexões filosóficas para tal compreensão. 

De fato, tratamos a morte como o fim natural da nossa realidade biológica, 

entretanto não podemos deixar de refletir que nós, seres humanos, somos os únicos a 

termos consciência da nossa finitude biológica
1
 e constituir essa reflexão socialmente 

(OLIVEIRA, et al., 2010). 

A morte seja por causas externas, enfermidades infecciosas ou agravos de doenças 

crônicas, de indivíduos das mais diversificadas idades, condições raciais e culturais, 

mantém-se muito presente no nosso dia-a-dia. Independente de suas causas ou formas, seu 

grande palco continua a ser, no Ocidente ou em suas bordas, os hospitais e instituições de 

saúde (MENEZES, 2004, p. 12). 

Conforme Elias (2001), a morte é um dos grandes problemas biossociais na vida 

humana, uma vez que é empurrada mais e mais para os bastidores da vida social 

significando, para quem está morrendo, ser empurrado para o isolamento, longe do 

convívio dos seus entes queridos e institucionalizado no espaço hospitalar. 
                                                           
1 Reflexão sobre a consciência da finitude pelos seres humanos foi também abordada em obra literária infantil 

intitulada “Tempos de vida: uma bela maneira de explicar a vida e a morte para as crianças” (MELLONIE; 

INGPEN, 2002), como forma de incutir discussão com simplicidade e naturalidade nesta fase da vida e 

permeando pensamentos filosóficos tão presentes nesta temática, cabendo a citação. 
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Como consequência direta de internações prolongadas, em levantamento feito por 

Prata (2017, p. 12), mais de 74% das mortes em geral ocorrem em hospitais ou outros 

estabelecimentos de saúde, a partir de dados obtidos do Ministério da Saúde em 2009. 

Utilizando-se o filtro causa mortis oncológica o pesquisador ressalta que, este número, 

salta para mais de 82%, enquanto as mortes em domicílio caem para 17%. Desta forma, 

doentes da modernidade morrem nos hospitais, porque se tornou inconveniente morrer em 

casa (LIMA; REGO; SIQUEIRA-BATISTA, 2015). Reforçando a ideia da 

Institucionalização da morte, Kóvacs (2008) corrobora com tal reflexão: 

 

O crescente desenvolvimento da Medicina e dos hospitais provocou a 

transferência do lugar da morte para estas instituições. A invenção de 

procedimentos de alta tecnologia como a hemodiálise trouxe novas 

questões sobre a vida e a morte. Uma questão muito difícil para os 

médicos é decidir quais pacientes serão encaminhados para as Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI), com possibilidade de serem salvos, e quais não 

irão, com risco de morte (KÓVACS, 2008, p. 462). 

  
 

 Desta forma, num contexto influenciado por ideias, interesses, doutrinas, convicções 

morais, éticas e religiosas, sentimentos, regulamentações profissionais e jurídicas, a tomada 

de decisão para cada caso pode ser difícil, conflituosa e demasiadamente complexa. Por 

vezes, as melhores condutas sequer são cogitadas, resultando em conflitos bioéticos 

(GABRIEL, 2016). 

 Estes conflitos, por sua vez, acabam por cercear o direito de escolha dos pacientes e 

familiares, em relação ao espaço de morrer, intensificando a hegemonia médica nos 

processos decisórios e perdurando a lógica de que a morte é um inimigo a ser vencido a todo 

custo. 

 Mesmo com toda evolução histórica, globalização aproximando diferentes culturas e 

povos, há a permanência da forte tendência de considerar a morte ainda como grande tabu, 

assertiva ratificada na obra de Hennezel e Leloup (2012): 

 
Altos muros foram erguidos, materiais e psíquicos, separando a cidade dos 

passantes daquela dos que passaram, esta última sendo apenas visitada, da 

forma mais breve possível, por ocasião de alguma ocorrência trágica ou na 

solenidade oficial do Dia dos Mortos. Há uma resistência básica diante do 

fato óbvio que estamos passando (...) (HENNEZEL; LELOUP, 2012, p. 

09). 
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O profissional de saúde, por sua vez, depara-se constantemente com perdas, luto e 

todo desgaste psicológico que a morte impõe. Contudo nota-se neste cotidiano profissional 

que não se encontram preparados para encararem com naturalidade e expertise técnica-

emocional este processo e sua concretude. Isto resulta da subjetividade aplicada e da não 

intimidade com o tema Morte, proveniente da falta de abordagem pontual e transversal, na 

matriz curricular, como descreve Oliveira (2010): 

 

“Tendo em vista as novas necessidades que surgem em torno do contexto 

do paciente terminal e sua família, a morte contemplando o processo de 

morte e morrer, necessita ser urgentemente debatida, assim como se 

discute o nascimento e o desenvolvimento humano” (OLIVEIRA et al., 

2010, p. 64). 

 

Para Rego e Palácios (2006), a morte é uma questão implícita na prática e na 

formação dos profissionais da saúde. Entretanto, tal afirmação não é balizada com práticas 

mais dignas e humanizada face à terminalidade da vida. Pelo contrário, são escassas 

instituições preparadas para confortar e dar suporte multidimensional para o paciente e sua 

família. Há, todavia, uma tendência entre profissionais de restringir sua discussão aos 

aspectos meramente técnicos, seja na assistência à saúde, seja nas ações de saúde pública 

(REGO; PALÁCIOS, 2006, p. 1759).  

Corrobora-se com o pensamento de que a formação dos profissionais de saúde deve 

envolver: conhecimento técnico-científico, habilidade na comunicação de más notícias, 

competência na condução da doença em estágio terminal e trabalho em equipe (Figueiredo, 

2010), uma sólida formação em Bioética para melhor condução dos conflitos atinentes ao 

cuidado humano. No campo da morte e do morrer, esta preocupação não deve se resumir 

aos profissionais de nível superior, mas sim estender-se ao nível técnico de Enfermagem. 

Estes profissionais estão na ponta, executando suas atividades diretamente e numa 

proporção de tempo muito maior que os demais membros da equipe de saúde, logo esta 

temática não deve apresentar um caráter simplista e sem prestígio no ensino dos mesmos. 

O ensino técnico/profissionalizante de Enfermagem valoriza o fazer prático, 

somado ao conhecimento teórico com fundamentação científica, visando formar 

profissionais em consonância com as demandas da sociedade e do mercado de trabalho. 

Entretanto, o desprestígio profissional ocorre a partir do momento em que as instituições 

de ensino focam apenas no aspecto técnico, em detrimento do pensar reflexivo-crítico, 

objetivando somente o aumento do quantitativo de profissionais no campo laboral, sem 
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preocupar-se com a qualidade das atividades desempenhadas e a realidade sócio-

epidemiológica da população. 

A formação profissionalizante, além de ampliar a escolaridade e contribuir para o 

atendimento das demandas do setor produtivo e desenvolvimento socioeconômico do país, 

melhora a qualidade assistencial, uma vez que habilita os profissionais segundo as 

demandas do Sistema Único de Saúde. Esta proposta vai ao encontro das políticas públicas 

vigentes na área da saúde, uma vez que, para a organização dos serviços de saúde, em 

todos os níveis de atenção, “são necessários profissionais qualificados e especializados 

para o desenvolvimento das ações, principalmente as consideradas de média e alta 

complexidade” (NOAS-SUS, 2001). 

Com base em minha vivência profissional, observo a finitude humana sendo 

tratada, exclusivamente no contexto da morte em si, relacionada a procedimentos técnicos 

do preparo do corpo, diversas vezes sem nem ao menos focar no respeito durante esse 

cuidado e ao acolhimento necessário aos familiares enlutados. Ratifica-se esta observação 

empírica com a visão de Guimarães (p.19, 2009) enfatizando que “o corpo, na maioria dos 

espaços de formação dos profissionais de Enfermagem, é considerado como ferramenta de 

trabalho, é adestrado para realizar técnicas, sem que se dê importância ao desenvolvimento 

de sua capacidade emocional”, onde o tamponamento das cavidades com algodão se 

sobrepõe ao respeito a este corpo e aos seus entes enlutados. 

Esta atitude minimalista ao paciente que evoluiu para o óbito retrata o despreparo 

profissional em lidar com este processo de morrer. Seja por não compreender a magnitude 

de sua assistência no fim de vida e no luto por carência de sua abordagem no aspecto 

formativo ou como mecanismo de defesa ao se deparar com o sofrimento imputado pela 

perda, reduzindo o indivíduo morto a um corpo sem identidade social e afetiva. 

Segundo Moreira e Lisboa (2006), os filósofos buscam compreender o significado 

da morte; os poetas a romantizam através de seus poemas e prosas; os cientistas a 

conceituam; as religiões a transcendem; os sociólogos, antropólogos e historiadores 

buscam entender através dos rituais as questões socioculturais que a perpassam; os 

psicólogos estudam as influências que a morte pode acarretar à psique de quem sofreu uma 

perda. Ou seja, muitos questionamentos surgem, sem que haja unanimidade da sua 

abordagem, seja no espaço formativo ou no cotidiano social, mediante seus múltiplos focos 

e complexidade temática. 
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Destarte, conferir serenidade, delicadeza e humanização à abordagem da 

terminalidade da vida permite refletir sobre a dignidade ao fim de vida, reforçando 

conceitos como cidadania e sensibilização no espaço formativo, vislumbrando a 

pulverização dessas ideias no campo profissional e coletivo. 

Em suma, pretende-se com este estudo, compreender através da visão do 

profissional técnico de Enfermagem, o processo de formação e de capacitação/atualização 

profissional, a respeito da terminalidade e dos cuidados paliativos ao fim de vida. Busca-se 

aprofundar reflexão temática e produzir aperfeiçoamento da prática profissional. Com a 

discussão no campo prático-teórico será possível propor discussões e articulações no 

Currículo mínimo do ensino técnico de Enfermagem 

A seguir, discutirei sobre as bases conceituais e as questões que fazem alusão ao 

presente estudo. 

 

 

1.1- A morte do ponto de vista histórico e cultural 

 

A morte e o morrer passaram por várias transformações históricas e sociais ao 

longo dos últimos séculos. Entretanto, mesmo com tantas conotações e experimentações 

variando de período histórico e cultural, é fato que a morte traz à tona lembranças relativas 

a perdas, dor, medo do futuro e o sentimento da finitude. 

Quanto maior o perigo de desorganização individual ou coletiva a morte representar 

em uma cultura, mais esforços egóicos serão intentados no sentindo de afastar o impacto 

da morte sobre a estrutura fragilizada em que ela incide. Assim, diferentes mecanismos de 

defesa do ego podem ser utilizados para neutralizar ou ao menos minimizar a ansiedade e 

angústias que ponham em perigo a homeostase interna do coletivo ou do indivíduo 

(LUSTOSA; MENDES; ANDRADE, 2009). 

José Saramago, escritor português, publicou em 2005 o livro “As intermitências da 

Morte”, constando, para introdução do cerne da questão, a célebre frase: “No dia seguinte 

ninguém morreu”. Esta frase visa suscitar reflexão e ampla divagação sobre a vida, a 

morte, o amor e o sentido, bem como a falta dele na nossa existência. Nesta obra, o autor 

nos convida a pensar em como seria a existência humana sem a perspectiva da morte que, 

no início da existência, configura-se como a melhor experiência humana, mas, com o 
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passar do tempo, revela-se como um grave problema, o verdadeiro caos da vida eterna. 

Afinal então será a morte algo tão macabro, sofrível e impensável? (SARAMAGO, 2005). 

Seja através de expressões artísticas quanto em diferentes culturas, a manifestação 

de reflexões sobre a morte é diversificada, cabendo que seja sinalizado no estudo sob qual 

prisma estará sendo abordado. Muitas pesquisas estão direcionadas à questão 

fenomenológica da morte na sociedade, outros sobre a historicidade e, neste estudo, 

destaca-se o caráter de ensino na educação profissional em saúde. Neste aspecto, até o 

destaque racional conferido à morte, como algo que não deva ser debatido ou refletido 

também se configura como fonte de estudo, justificando a insistência em se falar sobre o 

assunto para desmistificá-lo, afinal, conforme delimitam Santos e Bueno: 

 
A morte, especialmente, no ocidente, não tem sido um tema de fácil 

abordagem, uma vez que o sentido construído para o desfecho do que 

convencionamos chamar de vida, remete, quase sempre, ao medo, à 

angústia ou à rejeição. Desta forma, assistimos com frequência, a 

vinculação da morte com o sobrenatural, o terror, o castigo, a dor, entre 

tantos outros significados considerados negativos pelas nações ocidentais 

(2009, p. 45). 
 

 

Conforme Combinato e Queiroz (2006) faz-se necessário considerar a historicidade 

do tema morte a partir das referências que envolvem o mundo medieval e a sociedade 

contemporânea. 

Kübler-Ross (2005) lembra que os hebreus consideravam o corpo morto como 

impuro, e devido a esta crença, não deveria ser tocado. Os antigos índios americanos 

falavam dos espíritos do mal e atiravam flechas para afugentá-los. Desta forma, analisando 

culturalmente, a morte como um acontecimento medonho, pavoroso, um medo considerado 

universal, mas que conversar coletivamente pode ser uma experiência de amadurecimento 

e crescimento pessoal. 

Diversos autores empreenderam pesquisas históricas sobre a morte e o morrer, tanto 

na sociedade tradicional como na moderna. Michel Foucault (1995a) e Ariés (1981a) 

enfocaram, pioneiramente, a passagem do monopólio dos cuidados ao doente e ao 

moribundo, da família e dos religiosos para o médico e suas instituições. Até o século 

XVIII, o hospital era essencialmente uma assistência aos pobres, administrada por 

religiosos, sem a configuração de uma instituição de medicina hospitalar. O objetivo não 

era a obtenção de cura, mas sim uma obra de caridade que buscava a salvação eterna 

(MENEZES, 2004). 
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Para o historiador Phillipe Ariés, o homem das sociedades tradicionais, não só da 

Idade Média, resignavam-se sem dificuldade à ideia de sermos mortais, descobrindo a 

morte de si mesmo (ARIÉS, 1981). 

A introdução de mecanismos disciplinares interiorizados a partir de uma lógica 

global, segundo Menezes (2004), no espaço confuso do hospital possibilitou a 

medicalização da morte, passando para um instrumento terapêutico no final do século 

XVIII. A medicina, seu saber, e sua instituição tornaram-se referências centrais no que se 

refere à saúde, vida, sofrimento e morte. Desta forma, a morte da sociedade tradicional, 

que antes era vivenciada de modo mais familiar e onipresente, menos oculta e com caráter 

público por uma transformação do comportamento social (entre os séculos XVIII e XX) 

com internalização hospitalar e controle médico. 

Para Áries (1981), morrer na sociedade tradicional era vivido de modo mais 

pacífico que hoje, uma vez que o indivíduo se sentia acolhido pela comunidade e pela 

religião, com expresso no trecho a seguir: 

 

[...] a morte de um homem modificava solenemente o espaço o tempo de 

um grupo social que podia estender-se à comunidade toda, por exemplo, à 

aldeia (ARIÉS, 1981a). 
 

 

A morte tornou-se impessoal, ao ser retirado do espaço privado para  instituições de 

saúde; sem o seu convívio próximo, o homem devido aos apelos do consumo capitalista, 

não tem tempo para se perceber finito (lógica do trabalhar e ser produtivo), deixando esse 

sentimento surgir quando se depara com um risco iminente a sua integridade física 

(ARAÚJO; VIEIRA, 2001). 

O conhecimento da implacabilidade dos processos naturais, com a noção de que 

eles são controláveis através da institucionalização das práticas curativas, tornou a morte 

um acontecimento que precisa ser evitável a todo custo, ocorrendo de modo solitário. Esta 

caracterização configura-se como a chamada morte moderna, onde a morte já não é um 

costume da nossa sociedade, muito menos a sua espera. (MENEZES, 2004, p. 31). 

Em função do avanço da medicina, o local da morte deixa de ser a casa para ocorrer 

no hospital; o doente não é mais visto como pessoa, não tendo mais direito de planejar seu 

final de vida e a morte. A família que vive seu sofrimento pode ser considerada presença 

incômoda (ESSLINGER, 2003). 
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Adita-se ao parágrafo anterior o discurso de Ariés (2003) “É chocante a maneira de 

morrer na atualidade, com a desumanidade, a crueldade da morte solitária nos hospitais em 

nossa sociedade em que o morto perdeu seu lugar eminente reconhecido pela tradição 

durante milênios, em que o interdito sobre a morte paralisa, inibe as reações do círculo 

médico e familiar”. 

Kóvacs (2008) aponta que a maneira como a sociedade passou a reconhecer a morte 

tem grande relação com este espaço onde ela passou a ocorrer, o espaço hospitalar. Desta 

forma, quando Kóvacs considera que é próprio da sociedade ocidental insistir no caráter 

acidental da morte causada por acidentes, doenças de elevada morbidade, quadros 

infeciosos e velhice adiantada, a sociedade rechaça a morte que ocorre como processo 

natural, como necessidade em termos de processo vital (CHAGAS, 2016). 

Sendo assim, nossa sociedade não sabe o que fazer com os estranhos corpos que 

não produzem mais, que deixaram de funcionar, que estão mortos e, o que deveria ser visto 

como natural, passa a ser clandestino e jogado para o fundo da consciência, uma vez que as 

pessoas morrem escondidas (CHAGAS, 2016). 

Na década de 1960 houve grandes mudanças na área da tanatologia (estudos sobre a 

morte e o morrer), a partir dos trabalhos de Kubler-Ross e Saunders (Kóvacs, 2008), que 

revolucionaram o estudo com pacientes em estágio terminal da doença e trouxeram a morte 

para discussão pública, desafiando a mentalidade da morte, como anteriormente descrito, 

da morte como tema interdito. Para elas, a externalização desses sentimentos é importante 

para aceitação do processo. 

Ainda segundo Kóvacs (2008), estudos como The meanig of death (Feifel), A alma 

e a morte (Jung), A ideologia da morte (Marcuse) e American Way of death (Mitford) 

marcaram o desenvolvimento do estudo sobre a morte e o morrer após as guerras mundiais. 

Muitas das pesquisas nas décadas de 1970 e 1980 levaram à consolidação de programas na 

área da Tanatologia. 

Após este período, segundo relatos na literatura, principalmente de Kastenbaum e 

Sharon (1995), houve uma estagnação no desenvolvimento de estudos sobre a morte. 

Segundo os autores provavelmente pela repetição de certos temas, como a avaliação da 

ansiedade frente à morte que acarretaria este reflexo na produção científica como 

mecanismo de defesa dos pesquisadores, o que justificaria a redução na profundidade da 

discussão. 
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Santos (2009) aponta que o capitalismo e a filosofia materialista construíram um 

tipo de visão da vida que anestesia a tomada de consciência da condição da finitude dos 

sujeitos, bem como seu processo de apropriação.  

Outro campo científico importante que trata da morte e do morrer é dos cuidados 

paliativos. Os sentimentos face à finitude, a partir da morte contemporânea, passam a ser 

expressos e caminhos são apontados no sentido de ultrapassar as dificuldades. Fala-se 

sobre a morte, os desejos do doente e da família, sobre a tomada de decisões, relação 

paciente-profissional, onde expressões como “boa morte” e “morte tranquila” passam a ser 

utilizadas amplamente (MENEZES, 2004, p.38). 

Segundo Florani (2013), o termo boa morte tem duas origens: uma proveniente de 

eu, thánatos (eu: boa, bela; thánatos: morte), significando a morte bela, a morte exemplar, 

situando-se entre as categorias da beleza e do heróico. A outra origem (eu: boa, bela; 

thánatos: morte), de onde se origina a palavra eutanásia, significa em seus primórdios, “a 

morte suave, indolor, rápida, o morrer bem”, atualmente entendida como a morte desejada 

e sustentada temporalmente por seu solicitante, fundamentada em decisão autônoma 

(TOLSTÓI, 1991). 

A kalotanásia, de acordo Florani (2013), representa um tipo peculiar de luta. Para 

não ser vencida pela morte, mesmo sabendo que vai morrer, a pessoa trava uma luta em 

instâncias mais profundas de sua natureza, dando-lhe um sentido e disposição de 

enfrentamento. 

Conforme Kóvacs (2008), os programas de formação de profissionais de saúde, que 

estudam sobre os cuidados paliativos aprofundam-se em temas como alternativas de 

tratamentos menos agressivos, com melhor qualidade de vida durante o tempo que resta, 

oferecendo e mantendo a dignidade do enfermo. Tendo em vista esta introdução, torna-se 

mister discutir em pormenores a perspectiva do cuidado paliativo ao paciente terminal, 

assim como outros conceitos amplamente citados e estudados acerca da temática. 
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1.2- Conceituação de cuidados paliativos e paciente terminal: definições 

necessárias para condução do estudo 

 

Diante da frequência com que esses termos serão citados ao longo do presente 

estudo, faz-se necessário conceituá-los para melhor compreensão da importância desta 

filosofia de cuidado ao paciente fora de possibilidade terapêutica de cura. 

 

 

1.2.1- Paciente terminal: 

 

Um paciente terminal, segundo REY (2008): 

 

É aquele que pela natureza da doença, seu estado avançado e a ausência de 

recursos médicos capazes de influir na evolução inexorável para a morte 

próxima, deve receber uma atenção muito especial. É necessário apoiá-lo, 

bem como a sua família que será informada do desfecho esperado. O 

paciente deverá ser assistido para enfrentar o medo, a desesperança, a 

incapacitação e a dependência, a perda do prazer e da autoestima. 

Sobretudo, controlar a dor e outros fatores angustiantes; assegurar o 

conforto e operar com carinho, enquanto ele permanece consciente. Tudo 

fazer para que ele tenha uma morte com dignidade. Quando possível, essa 

fase deve ser tratada em um serviço especializado para pacientes terminais 

(REY, 2008, p. 664). 
 

 

Segundo Prata (2017, p. 95), o paciente terminal é, quase sempre, alguém que há 

tempos se reconhece como enfermo, que já tinha se acostumado com a doença e suas 

consequências, sejam efeitos colaterais do tratamento, dores, internações, alterações de 

autoimagem e tantas outras coisas, que nenhum manual de cuidados em saúde é capaz de 

exaurir. Devemos levar em consideração a singularidade e subjetividade do sofrimento, 

intransmissível e irrenunciável na perspectiva do doente, sem possibilidade de mensurar, 

quantificar para o planejamento do cuidado. 

Entretanto, na prática hospitalar, esta enunciação pode soar de forma pejorativa por 

parte dos profissionais de saúde, familiares e ao próprio paciente. No cotidiano do cuidado 

termos como paciente de Suporte Não Invasivo (SNI), Fora de Possibilidade de Cura Atual 

(FPCA), Fora de Possibilidade terapêutica (FPT) e, até mesmo, Se Parar parou (SPP) são 

comumente utilizados para designar o paciente sem perspectiva de cura, com prognóstico 

reservado, onde os cuidados estarão voltados para qualidade de vida. 
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Tais definições não são encontradas conceituadas na literatura, mesmo amplamente 

verbalizados. Na 2º edição do Manual da Academia Nacional dos Cuidados Paliativos 

(2012) temos a seguinte citação acerca do termo utilizado a designar o paciente sem 

perspectiva de cura, que utilizarei ao longo da dissertação, por se tratar de referência para o 

estudo corrente: 

 

Os pacientes “fora de possibilidade de cura” acumulam-se nos hospitais, 

recebendo invariavelmente assistência inadequada, quase sempre focada na 

tentativa de cura, utilizando métodos invasivos e de alta tecnologia. Essas 

abordagens, ora insuficientes, ora exageradas e desnecessárias, quase sempre 

ignoram o sofrimento e são incapazes, por falta de conhecimento adequado, 

de tratar os sintomas mais prevalentes, sendo o principal sintoma e o mais 

dramático, a dor. Não se trata de cultivar uma postura contrária à medicina 

tecnológica, mas questionar a “tecnolatria” e refletirmos sobre a nossa 

conduta, diante da mortalidade humana, tentando o equilíbrio necessário 

entre o conhecimento científico e o humanismo, para resgatar a dignidade da 

vida e a possibilidade de se morrer em paz (ANCP, 2012, p. 23). 

 
 

O paciente fora de possibilidades terapêuticas de cura, não somente em sua fase 

terminal, mas durante todo o percurso da doença, apresenta fragilidades e limitações 

bastante específicas de naturezas física, psicológica, social e espiritual. Trata-se daquele 

paciente, para o qual a clínica não possui recurso para deter o avanço fatal da doença, 

trazendo interrogações para a equipe de saúde, familiares e para o próprio indivíduo 

(MENEZES, 2004). 

A designação "pessoa em fase terminal" é aplicada a todas as pessoas com uma 

doença crônica e/ou incurável, e que se encontram numa fase irreversível, de agravamento 

de sintomas e com tempo de vida limitado. Estes doentes têm uma sobrevida esperada de 

3-6 meses (Neto, 2010a)
2
, embora não seja uma conceituação única ao se pesquisar na 

literatura de assuntos afins. 

A esperança média do fim de vida segundo a literatura reporta-se, majoritariamente 

aos últimos seis meses de vida (Kuebler & Berry, 2002; SECPAL, 2006; Travies, Moore, 

Larsen & Turner, 2005). A fase agônica pelas características clínicas dos sintomas que 

apresentam remete para dias ou horas de vida (Davies, 2005; Doyle & Jeffrey, 2005).  

 

 

 

                                                           
2
 Segundo o entendimento norte-americano, significa que a pessoa terá menos de seis meses de vida, conforme 

citado em Pessoas Transparentes: questões atuais da bioética (SANTOS, 2010, p. 172) que versa sobre o 

assunto em profundidade. 
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1.2.2- Cuidados paliativos x cuidados ao fim da vida  

 

A palavra “paliativa” é originada do latim pallium que significa manto, proteção, ou 

seja, proteger aqueles que a medicina curativa já não mais acolhe. Era usado entre os 

Cavaleiros das Cruzadas que usavam mantos (pallium) para se protegerem dos caminhos 

que passavam (INCA, 2002; MONTEIRO, OLIVEIRA e VALL, 2010; SOUSA ET AL., 

2010; HERMES E LAMARCA, 2013). 

 Segundo a definição da OMS, revista em 2002: 

 

Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a 

continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. 

Requer intervenção precoce para avaliação e tratamento da dor e outros 

problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.  
 

  

Esta revisão alterou o objeto dos cuidados paliativos de pacientes oncológicos sem 

prognóstico de cura para pacientes acometidos por doenças crônicas que não respondem ao 

tratamento curativo (ARAÚJO; SILVA, 2012). 

Segundo a OMS, citada no Manual da Agência Nacional de Cuidados Paliativos (2º 

edição, 2012), o cuidado paliativo não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. 

Não se fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. Indica-se o cuidado 

desde o diagnóstico, expandindo nosso campo de atuação. Não falaremos também em 

impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento modificador da 

doença, desta forma afastando a ideia de “não ter mais nada a fazer”. Pela primeira vez, 

uma abordagem inclui a espiritualidade dentre as dimensões do ser humano. A família é 

lembrada, portanto assistida também após a morte do paciente, no período de luto. 

Segundo a Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG (Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia), em 2015, “Cuidados ao Fim da Vida são parte 

importante dos Cuidados paliativos que se refere à assistência a partir do momento que fica 

claro o estado de declínio e progressivo inexorável, aproximando-se da morte”, como se 

demonstra na figura abaixo. Entretanto, vale refletir sobre a possível interseção entre os 

cuidados paliativos e ao fim de vida, discutindo-os em consonância com a individualidade 

prática de cada termo, já que podemos tratar as ações de cuidados ao fim da vida sem a 

perspectiva do paliativismo e, sim, em condutas pertinentes ao campo da bioética, como a 

Eutanásia. Esta, na perspectiva da morte sem sofrimento desnecessário, não 

necessariamente com condutas paliativas sistematizadas. 
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Figura 1: Etapas para instituir os Cuidados Paliativos durante a doença, processo de 

morrer e o luto.  
Fonte: AZEVEDO et al.; 2015, p. 24. 

 

Dessa forma, pensar o processo de morrer envolve, para além da dimensão clínica 

que atesta o fim da vida, um cuidado com todos os aspectos que possibilitam dignidade e 

conforto para quem morre e para aqueles que precisam continuar vivendo; isto é, a família 

enlutada pela perda e os profissionais de saúde no exercício necessário de saber perder. A 

etapa posterior à perda é descrita como luto, que se refere aos processos mentais que se 

seguem às vivências da perda. Compreende um processo penoso e doloroso para quem se 

desvincula do ser amado (CATERINA, 2007). 

O processo de luto na situação de doença terminal se instala antes mesmo da perda 

concreta e é descrito como luto antecipatório, conceito cunhado pela primeira vez em 

1944, por Lindermann (WORDEN, 2013). A partir dele, já se estabelece o contato com a 

realidade da morte iminente, embora possa haver uma oscilação entre a negação e a 

aceitação, com períodos de maior ou menor ansiedade, frente à expectativa de separação. 

Essa resposta é fruto da consciência da morte e pode ser experimentada pelo paciente e 

pela família quando há um lugar destinado a acolher esses sentimentos e, mais do que isso, 

a ajudar à família e ao paciente a se reorganizarem e acomodarem as inquietações 

características desse momento.  

Os cuidados paliativos surgiram oficialmente como prática distinta na área de 

atenção à saúde na década de 1960, no Reino Unido, tendo como pioneira a médica, 

assistente social e enfermeira Cicely Saunders (GOMES; OTHERO, 2016). 
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Na década de 1970, esse movimento foi trazido para a América através de Elizabeth 

Kübler-Ross, psiquiatra suíça que teve contato com os trabalhos de Cicely Saunders. Entre 

1874-1975, foi fundado um hospice
3
 nos Estados Unidos da América (EUA) e, a partir daí, 

o movimento dissemina-se, passando a integrar os cuidados a pacientes fora de 

possibilidade de cura, em diversos países (MATSUMOTO, 2012). 

O Cuidado paliativo se confunde historicamente com o termo Hospice. Esta palavra 

data dos primórdios da Era Cristã quando essas instituições fizeram parte da disseminação 

do Cristianismo pela Europa (ACOSTA; VITALE, 2005). Hospices eram abrigos 

(hospedarias) destinados a receber e cuidar de peregrinos e viajantes. Várias instituições de 

caridade surgiram na Europa no século XVII abrigando pobres, órfãos e doentes. Esta 

prática se propagou com organizações religiosas católicas e protestantes, e no século XIX 

passaram a ter características de hospitais (ANCP, 2012, p. 24). 

Um dos conceitos nucleares do moderno movimento hospice, conforme cita Fiorani 

(2013), é o da boa morte, que do ponto de vista semântico se configura como um conjunto 

de características de enfrentamento da morte, buscando por meio de ações 

interdisciplinares, melhorar a qualidade de vida dos pacientes no período de vida que lhes 

resta, criando-se uma expectativa sobre o modo peculiar de como se morre. 

Segundo Menezes (2004), na prática oncológica, existe a dificuldade quanto à 

transição do tratamento curativo para o paliativo, o que é denominado usualmente 

momento de ruptura, tanto na perspectiva dos profissionais de saúde quando dos 

pacientes/familiares. Neste contexto, sob análise de Siqueira-Batista et al. (2015), esse 

ponto é particularmente problemático no Brasil, uma vez que o SUS não oferece ao 

paciente e à família opção de escolha entre os dois tratamentos, havendo também poucos 

serviços especializados, destinados à oferta de bons cuidados paliativos. 

Outra questão a ser citada, foco deste estudo, diz respeito à formação profissional. 

Apesar da necessidade de formação em cuidados paliativos para os profissionais, que 

desempenham funções assistenciais, ainda é escassa essa formação em bases curriculares e 

aperfeiçoamento. Desse modo, uma formação mais diferenciada em cuidados paliativos é 

um componente fundamental para organização e qualidade desses tipos de cuidados e 

recursos específicos (INCA, 2009). 

Em uma sequência cronológica, segue abaixo as mudanças ocorridas na definição 

dos cuidados paliativos: 

                                                           
3
 Filosofia, não apenas um lugar, voltado para o cuidado integral ao paciente, desde o controle dos sintomas, 

alívio da dor e sofrimento psicológico (ANCP, 2012). 
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Figura 2: Sequência cronológica das mudanças ocorridas na definição de Cuidados 

Paliativos 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

A OMS publicou sua primeira definição sobre cuidados paliativos, efetivamente, 

em 1990: cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de 

cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais é 

primordial. O objetivo do cuidado paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida 

possível para pacientes e familiares. Esta definição foi revisada em 2002 e substituída pela 

atual (ANCP, 2012, p. 25). 

Segundo a definição da OMS de 2002 e reafirmada em 2017: “é uma abordagem 

que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e seus familiares, que 

enfrentem doenças que ameacem a vida. Previne e alivia o sofrimento através da 

identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, 

psíquicos, sócio - familiares e espirituais”. 

A OMS preconizou ainda que os cuidados paliativos fossem instituídos ao 

diagnóstico e desenvolvido no curso de qualquer condição que coloque a vida em risco e 

que sofra as devidas modificações que devem ser impostas pela evolução da doença 

(WHO, 2002).  
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Figura 3 – Modificações das ações paliativas de acordo com a modificação do quadro 

clínico. 

Fonte: Adaptado de PIVA (2011). 

 

 

Segundo Gutierrez (2001): 

 
 

Admitir que os recursos para o resgate de uma cura se esgotaram e que o 

sujeito se encaminha para o fim da vida, não significa que não há mais o que 

fazer. Ao contrário, abre-se uma ampla gama de condutas que podem ser 

oferecidas, tanto ao sujeito que necessita de cuidados quanto seus familiares, 

visando, agora, o alívio da dor, a diminuição do desconforto, mas, sobretudo, 

a possibilidade de situar-se frente ao momento do fim da vida, 

acompanhados por alguém que possa ouvi-los e dar suporte (GUTIERREZ, 

2001, p. 92). 
 

 

Portanto, o manejo adequado dos sintomas, as estratégias de cuidado para o 

conforto do paciente terminal e a humanização na relação estabelecida fazem toda 

diferença, seja para o paciente fora de possibilidade terapêutica, seja em processo de 

morrer.  

Em termos de número, em entrevista cedida a Folha de São Paulo, em 14 de 

outubro de 2018, o presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Daniel Forte 

(médico eleito em 2016), menos de 10% dos hospitais brasileiros têm equipes de cuidados 

paliativos. Apenas 177 serviços são registrados nos 2.500 hospitais brasileiros com mais 

de 50 leitos, sendo a maioria (58%) localizada no sudeste. Ainda na entrevista o médico 

ressalta que, dos países latino-americanos, o Brasil só está na frente da república 
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Dominicana e Venezuela em termos de disponibilidade de serviços de cuidados paliativos, 

não havendo coordenação, com oferta de cuidados de modo irregular e isolados. 

Na atenção primária à saúde, a questão dos cuidados paliativos foi tratada pela 

pesquisadora da UFRJ na primeira Oficina Itinerante de cuidados paliativos 

(ENSP/FIOCRUZ), Liana Trotte (2018), informando que, dentre as mais de 40 milhões de 

pessoas que precisam de cuidados paliativos todos os anos no mundo, 39% são portadoras 

de doenças cardiovasculares, 34% têm câncer, 10% pneumopatias crônicas, 6% estão 

infectados por HIV/AIDS e 5% têm diabetes mellitus. 

Cabe ressaltar que, como a vida é circundada por um dinamismo intenso, paralela a 

esta escrita, nós profissionais de saúde, engajados na questão dos cuidados paliativos e no 

estudo da morte, recebemos a notícia que, foi publicada em 23 de novembro do ano 

corrente, no Diário Oficial da União, a Resolução nº 41 de 31 de Outubro de 2018, 

publicada pelo Ministério da Saúde, que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos 

cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito Sistema Único 

de Saúde (SUS). Segundo o COFEN (2018), a resolução pactuada durante a 8ª Reunião da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT),  aprovada e assinada por representantes das três 

instâncias (federal, estadual e municipal), pactua, oficialmente, uma meta para o SUS: 

oferecer cuidados paliativos de qualidade e baseado em evidências, seguindo a definição 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) para toda a Rede de Atenção à Saúde. O 

próximo passo, agora, torna-se uma necessidade de governo, e não só um desejo da 

sociedade. 

Portanto, avanços estão ocorrendo voltados para este campo de estudo, mesmo que 

timidamente e ainda incipiente diante da necessidade da população brasileira, porém esta 

Resolução representa-se como uma “injeção motivacional” para a construção de uma rede 

estruturada de cuidados paliativos no SUS e na saúde suplementar.  

Retomando o contexto histórico do estudo da morte, no modelo da “morte 

moderna” introduzido no século XX, administrado pelo saber e pela instituição médica, a 

assistência em saúde é asséptica, mecânica e impessoal, ocorrendo em um ambiente frio e 

solitário, conforme retrata em palavras Menezes (2004). Entretanto com a introdução da 

lógica paliativista, surge a possibilidade da humanização do processo de morrer, com 

dignidade ao fim de vida, sendo assim comemora-se a elaboração desta Resolução que 

trata os cuidados paliativos como política pública. 
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Contrapondo-se ao modelo da “morte moderna”, eminentemente curativo, no qual o 

doente é despossuído de voz, esta modalidade de assistência valoriza os desejos dos 

enfermos. O diálogo entre os atores sociais é incentivado, com escolhas respeitadas, 

suporte da equipe multidisciplinar e a possibilidade de despedida das pessoas de suas 

relações, preferencialmente sem a institucionalização hospitalar nesse processo 

(MENEZES, 2003, p. 37). 

Ainda nesta linha de pensamento, onde conceitos são expostos para melhor 

entendimento temático e construção de questionamentos contundentes que ratifique a 

validade deste estudo, não há como pensar em cuidados paliativos ao fim de vida, sem 

discutirmos sobre a dor, uma das queixas mais identificadas nestes enfermos. 

A dor é o principal fator responsável pela diminuição da qualidade de vida dos 

pacientes com câncer (KWON et al., 2013). A partir desse reconhecimento, a importância 

da avaliação da dor adequada resultou no desenvolvimento de vários instrumentos para a 

avaliação da dor e, consequentemente, em um tratamento adequado (KWON et al., 2013). 

A dor no câncer se manifesta em cerca de 60% dos pacientes e destes, 30% apresenta dor 

de intensidade moderada a severa. A dor é um sintoma que pode atingir 80% dos pacientes 

com câncer em estado avançado. Esta dor pode estar relacionada aos tumores primários e 

metastáticos, apresentando-se em dor aguda ou crônica (INCA, 2008, p. 523).   

O conceito de DOR TOTAL, introduzido pela matriarca e precursora dos cuidados 

paliativos, Cicely Saunders, nos remete a pensar, ainda mais, no aspecto multidimensional 

do ser humano. Segundo ela, a dor é classificada como física, mental, social e espiritual, 

perpassando transtornos mentais, perda do papel social, perda da esperança e o próprio 

comprometimento anátomo-fisiológico (NAIME, 2013). 

Compreender os conceitos e a nossa atuação enquanto profissionais de saúde nesse 

cenário transcende o confinamento biomédico do cuidar. Permite ampliar horizontes, 

aproximar-nos da finitude e do medo que culturalmente ela encerra, mas também descobrir 

atribuições que fogem à tecnologia dura, nos aproximando da arte poética da dignidade no 

morrer. 
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1.3- Força de Trabalho em Saúde (FTS) e sua inserção nos cuidados paliativos ao 

fim de vida 

 

Os preceitos institucionais e éticos do Sistema Único de Saúde (SUS) apresentam 

como protagonista e “peça” central do cuidado o indivíduo em sua totalidade, ou seja, nas 

dimensões biopsicossociais e ambientais/ecológicos. Assim sendo, a lógica da integralidade 

perpassa a formação da força do trabalho em saúde e a práxis destes profissionais, e tanto 

acrescenta para um olhar diferenciado na produção do cuidado. Tal substrato, com base neste 

princípio, permite a reflexão sobre suas experiências vividas no trabalho, estabelecendo nexos 

da teoria com a realidade experimentada, proporcionando transformação de suas ações e 

deflagração de um processo dialético prática-reflexão-prática, conforme mencionam Franco e 

Koifman (2009). A lógica hegemônica de organização do trabalho educacional em saúde, 

voltada para instituição e não para a sociedade, resulta em recursos humanos 

descontextualizados da realidade social e aprisionados em medidas extremamente 

burocrático-normativas, sem a humanização vital para o “trabalho vivo em ato”, conforme 

Merhy (1997) define o trabalho no momento em que é realizado.  

O processo de aprendizagem que atenda esta demanda requer uma participação 

coletiva e uma compreensão crítica da realidade. Sendo assim, a força de trabalho em 

saúde e sua correlação com o ensino dos cuidados paliativos na terminalidade da vida, 

estariam profundamente articulados, em se tratando da busca da integralidade do e no 

currículo: 

 

Deve haver relação mais estreita entre os conteúdos trabalhados no currículo 

e as necessidades dos estudantes, de maneira que possam ser utilizados em 

diferentes contextos e situações profissionais cotidianas. Para isso é 

necessário trabalhar com os estudantes a capacidade de estabelecer relações 

entre as informações que recebem e as trazem consigo ou constroem entre si, 

e relações de aprendizagem que estimulem trocas, confrontos e exposições 

(SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2006, p. 210). 
 

 

Sendo assim, preocupar-se com o currículo da educação profissional em saúde 

significa suscitar a discussão de temáticas essenciais para a população, não somente no 

cenário de ensino, como na prática e em todos os níveis de atenção (primário, secundário e 

terciário). Enquanto docente do ensino profissionalizante de Enfermagem e enfermeira 

atuante na assistência de um hospital oncológico, acredito que profissionais como eu, 

participantes do processo formativo, podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades 



43 
 

tecnológicas concretas (tecnologia dura e leve no espaço em saúde), articuladas a 

habilidades pessoais e a questões sócio-sanitárias discutidas e valorizadas, quer pelos 

profissionais, ou pela população (SCHRAIBER; MACHADO, 1997). 

Como citam Carvalho, Santos e Campos (2013), em seu artigo sobre “A construção 

do SUS e o planejamento da força do trabalho em saúde no Brasil: breve trajetória 

histórica” é desta década o conceito de planejamento de Recursos Humanos em Saúde 

(RHS), definido como: 

 

O processo pelo qual se determinam o número de pessoas e o tipo de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o alcance das metas 

de saúde projetadas e, em última instância, os objetivos de saúde. Este 

planejamento implica também, a determinação de quem fará o que, quando, 

onde, como, com quais recursos e para que grupos da população de modo 

que se disponha de pessoal com os conhecimentos e competência 

necessários para obter o rendimento adequado às políticas e nos prazos 

previstos. (HALL; MEJÍA, 1978, p. 10-11). 

 
 

Conforme Schraiber e Machado (1997) pontuaram, o mercado de trabalho em 

saúde guarda características particulares pela especificidade dos serviços prestados, sendo 

seu profissional um ator social também bastante específico. Ser profissional de saúde 

implica em ter além de um conhecimento próprio e complexo, uma disposição subjetiva 

especial para lidar com pessoas, quase sempre, em situação frágil e dependente de suas 

orientações, o que “(...) exige conhecimento específico, disciplina, responsabilidade, 

atenção e acima de tudo grande capacidade de conviver com o stress, sofrimento, a dor e a 

vontade de resolver problemas alheios” (MACHADO, 1996, p. 54). 

Corroborando com a assertiva acima, observa-se que, a elaboração da política de 

recursos humanos para o SUS, somados à confecção de políticas públicas para questões 

emergentes e urgentes na sociedade, conferem visibilidade a assuntos tão pouco 

valorizados na Saúde Coletiva, dentre eles, aos cuidados paliativos na terminalidade da 

vida e a formação de profissionais capacitados para tal. 

Isto posto, sob esta perspectiva da necessidade de políticas para o processo 

formativo e as vicissitudes encontradas no SUS, tanto para profissionais de nível Superior 

quanto de Médio, Saippa-Oliveira e Koifman (2013) enfatizam que: 

 

A partir de uma concepção ampla de saúde, as políticas propõem mudanças 

de modelos metodológicos, abandonando a ênfase nos conteúdos para adotar 

movimentos que estimulam a aprendizagem ativa. Como proposta, busca-se, 

assim, superar a dicotomia entre teoria e prática, valorizando o trabalho 
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articulado aos serviços, com identificação da capacidade de desenvolvimento 

da atenção, centrada na prevenção, promoção, proteção e reabilitação, em 

nível individual e coletivo (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2013, p. 211). 

 

 

Tais reflexões não deveriam limitar-se ao campo da educação continuada, e sim na 

própria educação permanente, como conteúdo essencial para essência profissional 

(educação “para” e “no” trabalho, conforme o pressuposto da Educação Permanente em 

Saúde) (FRANCO, 2007). Pesquisar sobre o caráter pedagógico da formação em saúde, 

bem como no espaço laboral, reafirma a seguinte lógica: “considerando que todas as 

instituições têm um efeito educativo secundário que se agrega à formação inicial do 

profissional, é imprescindível a articulação ensino-serviço, pois o saber posterior à 

formação escolar do trabalhador da saúde se aprende privilegiadamente pelo trabalho” 

(MICCAS; BATISTA, 2014). 

Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua a educação continuada como um 

processo que inclui as experiências posteriores ao treinamento inicial, que ajudam o 

pessoal a aprender competências importantes para o seu trabalho. A educação continuada 

também é definida como algo que englobaria as atividades de ensino após o curso de 

graduação com finalidades mais restritas de atualização, aquisição de novas informações, 

com atividades de duração definida e através de metodologias tradicionais (OGUISSO, 

2000). 

Em 1980, por inspiração freireana, aparece o conceito de competência processual, 

incluindo tanto as experiências de nível individual quanto coletiva. Esta abordagem 

contribui para a ampliação do conceito de Educação Permanente, orientada para enriquecer 

a essência humana e suas subjetividades, em qualquer etapa da existência de todos os seres 

humanos e não somente de trabalhadores (FERRAZ, 2005). Ou seja, na perspectiva do 

Ministério da Saúde, seria considerar que o trabalhador deverá estar voltado às políticas 

públicas, lidando tanto com o conhecimento consolidado no espaço de formação em saúde, 

quantos com as novidades emergentes, atendendo-se às necessidades da sociedade e ao seu 

dinamismo. 

Neste sentido abrigaria, além da educação em serviço, a compreensão no âmbito da 

formação técnica, de graduação e de pós-graduação; da organização do trabalho; da 

interação com as redes de gestão e de serviços de saúde; e do controle social no setor 

(MASSAROLI, SAUPE, 2009). Ainda neste cenário, Ribeiro e Motta (1996) afirmam que 

a educação permanente em saúde tem como objeto de transformação o processo de 
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trabalho, a partir da reflexão sobre e no serviço, ou seja, o que está acontecendo no serviço 

e sobre o que precisa ser transformado. 

Após uma pausa necessária para conceituações essenciais na condução da discussão 

vigente, o trabalho árduo na iminência deste acontecimento inconteste (a morte) deve se 

apoiar no bom emprego dos princípios norteadores dos cuidados paliativos: comunicação 

clara e cuidadosa, efetivo controle dos sintomas, atuação interdisciplinar, alívio do 

sofrimento e suporte à família durante todas as etapas do acompanhamento, inclusive no 

luto (ANCP, 2012). 

No entanto, apesar de cuidados relativamente simples, é importante observar que 

implica aos profissionais a aquisição de conhecimentos e habilidades técnicas, como 

comunicação de más notícias e manejo de sinais e sintomas, atendendo a critérios 

científicos. Sendo assim, o investimento maior é com recursos humanos multiprofissionais, 

cenário este onde a equipe de Enfermagem possui papel essencial. 

Em 2005, no estudo realizado com 19 técnicos e auxiliares de Enfermagem que 

lidavam com pacientes sem expectativa de cura, em hospital oncológico de Divinópolis 

(MG), buscou-se saber sobre a perspectiva desses profissionais acerca do cuidado paliativo 

em Enfermagem. O pressuposto seria de que os técnicos e auxiliares talvez não estivessem 

satisfeitos com seu trabalho, por nada poderem fazer diante da morte inevitável e nem 

estariam preparados adequadamente para executar os cuidados que essa fase requer 

(SILVA; GUIMARÃES, 2012).  

A literatura revisada e a análise do conteúdo oferecida pelos profissionais 

pesquisados confirmaram a hipótese inicial, segundo a qual a prestação de cuidados de 

Enfermagem ao paciente terminal deve incluir o atendimento integral das suas 

necessidades bio-psico-socio-culturais-espirituais e, para isso, ampliar seus conhecimentos 

sobre a morte e o processo de morrer. Constatou-se ainda que os técnicos e auxiliares não 

estavam satisfeitos com seu trabalho, por não estarem preparados adequadamente para 

executar os cuidados paliativos e conviver com a impotência diante da morte inevitável. 

Coube a citação deste artigo dos autores Silva e Guimarães (2012), tão próxima à 

proposta deste estudo corrente, pois data de um estudo realizado em 2005 e voltado 

exclusivamente para os técnicos e auxiliares de Enfermagem, ou seja, um estudo relevante 

que demonstrou há 14 anos a necessidade do preparo desses profissionais para lidar com o 

paciente terminal e, mesmo nos dias de hoje, ainda encontramos latente essa limitação. 
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Em consonância com o estudo citado nos parágrafos anteriores a formação é 

consensualmente apontada como o fator crítico no sucesso das equipes de cuidados 

paliativos. Em 2003, o Conselho da Europa pronunciando-se sobre a organização de CP, de 

forma a realçar a necessidade de programas estruturados de educação na formação de todos 

os profissionais envolvidos nesses cuidados, de forma a obterem treino adequado para 

exercerem as suas funções de forma concreta, criteriosa e culturalmente sensível (CONCIL 

EUROPE, 2003). 

Diante da crescente demanda por CP, torna-se difícil contar com número suficiente 

de especialistas para a assistência. Tampouco essa perspectiva da atenção à saúde diz 

respeito apenas aos especialistas, já que a preocupação com os CP também deve envolver 

os profissionais de saúde generalistas, cuidadores e familiares, os quais prestam assistência 

na atenção primária a esses pacientes (MITCHELL, 2015). 

 

 

1.4- O ensino profissionalizante de enfermagem: atribuições e o contexto da 

educação profissional  

 

Atuando na assistência como enfermeira da rotina de uma Unidade de Terapia 

Intensiva, não me desvencilhei do campo prático, vivenciando o cotidiano técnico, 

relacional entre membros da equipe e destes com os pacientes/acompanhantes. Isto somado 

ao sofrimento, piora clínica, cura e prognósticos positivos ou sombrios pertinentes ao 

contexto hospitalar. Estar no “chão de fábrica” permite que outros horizontes sejam 

avaliados mais intimamente. Sendo assim, ratifico diariamente a importância da equipe de 

Enfermagem no campo de saúde, onde o saber científico soma-se à subjetividade do 

cuidado, tornando-se fundamental a valorização do processo formativo desses 

profissionais. 

Diversos estudos, em diferentes contextos assistenciais, estão voltados para o saber 

científico, a formação profissional e a percepção dos enfermeiros sobre determinada 

temática, em outras palavras, profissionais com nível superior. Entretanto, parcos estudos 

englobam os profissionais de Enfermagem de nível técnico e ousaria, diante de buscas 

preliminares não sistemáticas, sinalizar que um percentual ínfimo e inexpressivo está 

voltado exclusivamente para esses profissionais. 
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Um destes estudos intitulado “A morte e o morrer na perspectiva de estudantes de 

Enfermagem”, realizado em uma Instituição de ensino de Goiás, em 2011, objetivou 

analisar os estudantes do ensino superior sobre a Tanatologia. Segundo Fortes e Ribeiro 

(2012), 107 alunos foram entrevistados e observou-se que os alunos egressam da 

graduação com pouca ou nenhuma informação sobre como lidar com o processo de morte e 

morrer. 

Outro estudo contemplando apenas enfermeiros, excluindo-se a visão do técnico de 

Enfermagem acerca do tema em estudo, foi “O cuidar da pessoa em fim de vida como 

experiência formadora”, publicado em 2012. Foram entrevistados 08 (oito) enfermeiros 

que atendiam aos critérios de inclusão, em um serviço Hospitalar de Portugal e que 

cuidavam de pacientes ao fim de vida. Como resultados, a partir da análise de conteúdo, 

Frias (2012) descreve que o enfermeiro reconhece a necessidade de promoção de conforto 

do paciente ao fim de vida, mas que, muitas vezes, não executa cuidados voltados para o 

acolhimento lúdico para não ser ridicularizado pelos demais colegas, resultando em 

distanciamento do paciente face à morte. A maioria ressaltou que aprendeu a lidar com o 

fim de vida vendo outros profissionais atuarem e não por terem sido contemplados por esse 

conteúdo no espaço formativo. 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), órgão que normatiza e 

fiscaliza o exercício do profissional de Enfermagem, sabe-se que, no Brasil, a Enfermagem 

absorve a maior fração do cuidado em saúde. A força de trabalho de Enfermagem integra 

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, abarcando diferentes categorias com 

competências distintas em seu núcleo (COFEN, 2018). 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem representam, no Brasil, 80% da 

força de trabalho em saúde. Em hospitais, estima-se que os trabalhadores de Enfermagem 

sejam 60% da força do trabalho total (MACHADO et al., 2010). 

A Lei que regulamenta o exercício profissional de Enfermagem é a Lei nº 7.498/86, 

no Decreto nº 94.406/87, considerando quatro categorias como atuantes nesta força de 

trabalho: o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de Enfermagem e a parteira, respeitados os 

respectivos graus de habilitação. 

 Levando-se em consideração os participantes desta pesquisa, nos deteremos a 

abordar as atribuições e o contexto histórico da profissão do técnico de Enfermagem, 

cabendo a estes profissionais, conforme o art.12º inciso I, letra b da Lei supracitada, as 

atividades abaixo relatadas: 
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O Técnico de Enfermagem tem como atribuição assistir ao Enfermeiro no 

planejamento, programação e supervisão das atividades de assistência de 

Enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar 

cuidados de higiene e de conforto ao paciente; na prestação de cuidados 

diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle 

das doenças transmissíveis em geral, em programas de Vigilância 

Epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da infecção 

hospitalar; na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados 

a pacientes durante a assistência de saúde. 
 

 

O documento “Enfermagem em número”, com dados atualizados em dezembro de 

2018, conseguidos através do site do COFEN apresentou um total de 1.347.908 registros 

ativos de Técnicos de Enfermagem no Brasil. Ou seja, tanto quantitativamente, quanto 

qualitativamente, notamos a expressividade desse profissional no âmbito da saúde. 

A Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem é um curso de educação 

profissional de nível médio que atende aos dispostos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), e no Decreto Federal nº 5.154/04 

que regulamenta alguns artigos dessa LDB; no Parecer CNE/CEB nº 16/99 e na Resolução 

CNE/ CEB nº 04/99 que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

profissional de nível técnico. Atende, ainda, às determinações específicas do Conselho 

Federal de Enfermagem encontradas na Lei 7498/86 e no Decreto 94.406/97, que dispõem 

sobre a Regulamentação do Exercício profissional de Enfermagem. Para tanto, toda esta 

normatização e regulamentação objetiva construírem sólidas conexões entre as práticas 

profissionais e conhecimentos científico-acadêmicos. 

A criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) e as 

Diretrizes Curriculares (DCN) provocaram movimentações dentro da academia, a fim de 

reorientar a formação de Enfermagem para atuar na construção e no fortalecimento do 

Sistema de Saúde Brasileiro. Os cursos de graduação adquiriram autonomia para organizar 

o ensino de acordo com as necessidades de suas regiões, rompendo o tradicionalismo dos 

currículos mínimos e, ao mesmo tempo, se voltam ao desafio de organizarem e 

incorporarem em seus Projetos Pedagógicos Curriculares (PPC) o arcabouço teórico-

filosófico do Sistema de Saúde Brasileiro e refletirem sobre as atuais concepções 

pedagógicas de ensino na área da saúde (KLOH, 2014). 

A LDB trouxe novas responsabilidades para as Instituições de Ensino Superior 

(IES), docentes, discentes e sociedade como um todo, pois permitiu a formação de 

diferentes perfis profissionais a partir da vocação de cada curso/escola, esperando melhor 

adaptação ao "mundo do trabalho", já que as instituições tiveram liberdade para definir 
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parte considerável de seus currículos plenos (MACIOROSK; JANISCH; DELLANI, 

2014). 

Nas Diretrizes do Currículo Mínimo Comum, a Ética Profissional é abordada 

voltada exclusivamente para o Código Deontológico da Enfermagem, abordagem e 

discussão de conflitos éticos e relacionamento interpessoal, com carga horária de 80h no 

curso subsequente profissionalizante de Enfermagem da FAETEC (Fundação de Apoio às 

Escolas Técnicas), referência em cursos técnicos de saúde. Ou seja, questões concernentes 

à Bioética não são contempladas, quando muito são citados os princípios da Não 

Maleficência, Beneficência, Justiça, Respeito à Autonomia e Equidade, sem 

aprofundamento teórico e prático. 

Para subsidiar as escolas na construção dos currículos, na elaboração dos perfis 

profissionais de conclusão e no planejamento dos cursos, o Conselho Nacional de 

Educação estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

de Nível Técnico (Resolução CNE/CEB nº 04/1999), definindo, ademais, a organização da 

educação profissional em vinte áreas profissionais: Agropecuária, Artes, Comércio, 

Comunicação, Construção Civil, Design, Geomática, Gestão, Imagem Pessoal, Indústria, 

Informática, Lazer e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Mineração, Química, 

Recursos Pesqueiros, Saúde, Telecomunicações, Transportes, Turismo e Hospitalidade. 

Dentre as subáreas da Saúde, destaca-se, quantitativamente, a de Enfermagem, 

correspondendo, em 2003, a 20,45% do total de matrículas e 28,17% do total de 

concluintes da educação profissional e a 68,54% das matrículas e 74,48% dos concluintes 

da área da saúde (INEP, 2004). Em 2013 correspondeu a 21,9% do total de matrículas, 

sendo o mais procurado de toda a educação profissional na rede privada (INEP, 2014). 

 

1.4.1- Breve contexto histórico da educação profissional 

 

Quando reflito sobre a Educação Profissional penso em quão historicamente 

progrediu e ainda precisa evoluir no contexto da Educação. O saber fazer, ser e agir, 

divulgado de forma sistemática por meio da escola, e sua universalização, só foi 

incorporado aos direitos sociais dos cidadãos bem recentemente, já no século XX, quando 
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se passou a considerar como condições básicas para o exercício da cidadania a educação, a 

saúde, o bem-estar econômico e a profissionalização
4
 (Parecer 16/99 – DCN; p. 171). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 

Técnico (1999), até meados da década de 1970, a formação profissional limitava-se ao 

treinamento para a produção em série e padronizada, com a incorporação maciça de 

operários semiqualificados, adaptados aos postos de trabalho, desempenhando tarefas 

simples, rotineiras e previamente delimitadas. 

A partir da década de 1980, as novas formas de organização e de gestão 

modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e 

produtivo estabeleceu-se. As empresas passaram a exigir trabalhadores mais qualificados. 

À destreza manual se agregam novas competências relacionadas com a inovação, a 

criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia na tomada de decisões. As mudanças 

aceleradas no sistema produtivo passam a exigir uma permanente atualização das 

qualificações e das habilitações existentes e a identificação de novos perfis profissionais 

(Parecer 16/99 – DCN; p.173). 

A composição dos níveis escolares, nos termos do artigo 21 da LDB, não deixa 

margem para diferentes interpretações: são dois os níveis de educação escolar no Brasil – a 

Educação básica e a Educação Superior. Essa educação, de acordo com o parágrafo 1º do 

art. 1º da lei, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social.  

A Educação profissional, na LDB, não substitui a Educação básica nem com ela 

concorre. A melhoria da qualidade da Educação Profissional pressupõe uma Educação 

Básica de qualidade e constitui condição indispensável para o êxito num mundo pautado 

pela competição, pela inovação tecnológica e pelas crescentes exigências de qualidade, 

produtividade e conhecimento (Parecer 16/99 – DCN; p. 177). 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 PARECER CNE Nº 16/99 – CEB – Aprovado em 05/10/99. Disponível em: 

<http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/pareceres/parecer161999.pdf>. Acesso em 13 de novembro de 

2017. 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/pareceres/parecer161999.pdf
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1.5 - Breve histórico do ensino profissionalizante de enfermagem no Brasil: dos 

desafios à consolidação no cenário da saúde 

 

Na história da educação brasileira, no que se refere às várias reformas sofridas, 

observa-se que as mudanças se deram de maneira mais acentuada a partir de 1930. A 

urbanização e a consequente demanda escolar, assim como a industrialização, modificaram 

o quadro educacional brasileiro nesta época. Na década de 1930, o Decreto nº 20.109/31 

regulamentou a prática da Enfermagem no Brasil e fixou condições para a equiparação das 

escolas de Enfermagem à Escola Anna Nery, a qual foi estabelecida como escola oficial 

padrão para o ensino da Enfermagem. No entanto, o referido decreto não trouxe referências 

ao profissional de nível médio (BARREIRA, 1997). 

No início da década de 1960, o Brasil encontrava-se em pleno desenvolvimento 

econômico, face às instalações de multinacionais, o crescimento do setor terciário e a 

realização de obras de infraestrutura (AZEVEDO et al., 2008). A expansão econômica, em 

andamento, determinava que o mercado exigisse recursos humanos mais qualificados. A 

Enfermagem precisava aumentar o quantitativo de pessoal e ainda capacitar profissionais 

para atender a demanda das instituições de saúde (DANTAS; AGUILAR, 1999). 

Com a promulgação da Lei 4.024, em 1961, que ficou conhecida como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a formação no Brasil foi ampliada para três 

níveis (ginasial, secundário e superior hoje chamado de básico, médio e superior). 

De fato, os serviços de saúde foram um importante pólo de criação de postos de 

trabalho nesse período, e isso está diretamente associado ao modelo de saúde adotado no 

pós-64, de ampliação em larga escala da produção de serviços médicos hospitalares. 

Porém, isso ocorreu à custa de duas categorias polares: os atendentes de Enfermagem, com 

nível de escolaridade equivalente às quatro primeiras séries do atual ensino fundamental, e 

os médicos.
5
  

Portanto, como aponta Frigotto (1986), no contexto da recomposição do 

capitalismo em sua fase monopolista, o fetiche e a mistificação da necessidade de 

formação técnica média para um suposto mercado de trabalho veiculado pela teoria do 

"capital humano” cumpriu um papel político, ideológico e econômico específicos. 

                                                           
5
 Dicionário da Educação Profissional em Saúde (FIOCRUZ e EPSJV): 

<http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/eduprosau.html>.  Acesso em 14 de novembro de 2017. 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html


52 
 

O nível secundário também contemplava a criação do nível técnico nas áreas: 

agrícola, comercial e industrial. Segundo Parágrafo Único do Artigo 47 da Lei, as áreas 

não especificadas seriam regulamentadas nos diferentes sistemas de ensino por legislação 

própria, desvinculada do sistema de educação nacional (OGUISSO, 1977). 

 Isto abria a possibilidade de criar o curso técnico na Enfermagem, ou seja, era a 

inserção de uma nova categoria no setor. Portanto, era preciso assegurar e direcionar o 

ensino na Enfermagem; impedir a formação desordenada e a criação de uma nova 

categoria com a demarcação do “saber” muito próximo do “saber” da enfermeira 

diplomada.  

Em 1966, afim de assegurar a qualidade do ensino e demarcar distintivamente a 

inserção de uma nova categoria na Enfermagem, com formação em nível técnico, foi 

criado, na Escola de Enfermagem Anna Nery, o Curso Técnico de Enfermagem. O Parecer 

nº 171 emitido pela Câmara de Ensino Primário e Médio do Conselho Federal de Educação 

autoriza o funcionamento do primeiro curso técnico na Enfermagem, numa instituição 

federal. A proposta de currículo aprovada torna-se referência legal para o território 

nacional, autorizando com o Parecer 224/66 a criação do curso técnico de Enfermagem 

pela Escola de Enfermagem Luiza de Marillac (OGUISSO, 1977). 

O primeiro grande investimento público massivo na formação direta de 

trabalhadores de nível médio em saúde se deu a partir de 2000, com o Programa de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE). Segundo 

Guimarães (2018, p. 20), publicado em Revista Poli saúde, educação e trabalho, da 

EPSJV/FIOCRUZ, tais recursos foram garantidos principalmente por meio de um 

empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); de acordo com a 

assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, foram aplicados 621 milhões. O objetivo 

inicial era qualificar 225 mil profissionais que já atuavam nos serviços como auxiliares de 

Enfermagem – incluindo elevação de escolaridade de 25% desse contingente, que não 

tinha ainda o ensino fundamental completo – mas, em um segundo momento, financiou 

também a formação técnica nessa área. 

Baroni et al. (2011) relatam que o programa se configurou no cerne da implantação 

de uma política nacional de recursos humanos para a saúde, com ênfase na qualificação 

dos trabalhadores da área da saúde e na humanização do atendimento em saúde. E, sendo 

assim, trouxe questões que, por sua vez, são indissociáveis do ideário de criação do 
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Sistema Único de Saúde (SUS) e da institucionalização da saúde como direito de 

cidadania. 

Além de desenvolver pesquisas e ferramentas pedagógicas, o programa ofereceu 

ainda cursos de especialização para cerca de treze mil enfermeiros que, assim, tornaram-se 

professores da educação profissional. Segundo José Paranaguá, ex- assessor da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), citado no artigo supracitado, “A educação 

profissional em saúde se tornou um desafio bem caracterizado no contexto de implantação 

do SUS, com base na concepção de uma escola voltada para o trabalhador de nível médio 

desses serviços, um currículo com total integração ensino- serviço e na formação de 

docentes para atuar neste cenário”. 

Como participantes de interesse da pesquisa e diante da fragmentação no trabalho 

educativo ocorrido historicamente em cursos profissionalizantes de Enfermagem, cabe uma 

reflexão com base na fala de Pereira (2004, p. 129): 

 

Pensar os currículos voltados à formação técnica em saúde significa ter 

como premissa que as práticas curriculares são marcadas tanto pela 

historicidade da construção do próprio conhecimento, como pelo 

pensamento hegemônico no mundo do trabalho. Ou seja, trata-se de um 

processo conflituoso e contraditório, em que as exigências de uma 

formação humanista e crítica entram em constante choque com as 

exigências pragmáticas e objetivas do conhecimento definido pela divisão 

social do trabalho posta pelo capitalismo (PEREIRA, 2004, p. 129). 

 
 

É necessário ter clareza dos aspectos que marcam a formação profissional de nível 

médio em saúde para que possamos orientar cursos e currículos, no sentido de superar a 

visão hospitalocêntrica, curativa e tecnocentrada da saúde.  Três são os eixos a serem 

considerados: o eixo social, o eixo histórico e o eixo profissional (MACHADO; 

WERMELINGER; AMÂNCIO FILHO, 2005). 

Diante da questão supracitada referente à qualidade profissional, os profissionais da 

Educação na área de Enfermagem devem preocupar-se em avaliar o contexto sociopolítico 

e as demandas populacionais, compreendendo o processo saúde-doença, as doenças 

emergentes e impactantes para sociedade, além das questões sanitárias e humanísticas que, 

estatisticamente e de forma complexa, afetam a população para incluir esse conhecimento 

no cotidiano acadêmico da força de trabalho em saúde. 

Nesse contexto, considerando-se que a participação dos trabalhadores de nível 

técnico encontra-se em torno de 60% da força de trabalho no SUS, cabe ressaltar a 

importância da oferta de cursos de educação profissional (especialização, aperfeiçoamento 



54 
 

e atualização) que possibilitem a incorporação de novas tecnologias na saúde, 

especialmente as da área oncológica, incluindo-se os cuidados paliativos, em todos os 

níveis de atenção, da básica à alta complexidade (INCA, 2012). 

Posto isso, sigo a pesquisa trazendo o estado da arte sobre as temáticas morte, 

ensino profissionalizante de Enfermagem e CP, para que seja avaliado o volume de 

produção científica no campo de pesquisa e fomentada a sensibilização para novos 

paradigmas discursivos. 

 

   

1.6- Terminalidade da vida e cuidados paliativos ao fim da vida no ensino 

profissionalizante de enfermagem: estado da arte na literatura atual 

 

Como este estudo busca analisar sob quais perspectivas pedagógicas a 

terminalidade da vida vem sendo discutida no ensino profissionalizante de Enfermagem, 

foi realizada uma revisão de literatura preliminar, usando bases de dados da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS): Medline, IBECS, BDENF, LILACS e Index Psicologia, com 

vistas a conhecer o estado da arte e a exploração do tema no meio acadêmico. 

Foi utilizado como descritor , a partir da consulta ao DECS (Descritor de Saúde 

indexado), a expressão “Enfermagem de cuidados paliativos na terminalidade da vida” no 

idioma Português, a princípio sem cruzamentos com demais descritores. 

Filtrando a busca, assinalou-se apenas como limites: Textos completos e Base de 

Dados nacionais, sendo obtidas 453 publicações científicas. Destas, 292 apresentam textos 

completos e, mediante o uso do filtro Base de Dados Nacionais, obtivemos apenas 08 

publicações científicas. 

A partir da análise do título, resumo e conteúdo, excluiu-se de imediato 01 (um) 

artigo que tratava do Adoecimento Psíquico de Trabalhadores de Unidades de Terapia 

Intensiva, sem relevância para o presente estudo. 

A 1ª publicação analisada, intitulada “Cuidado Paliativo gerontológico: influência 

das condições laborais e burnout nos profissionais de Enfermagem”, foi publicada em 

2016, em Barcelona, onde se objetivou entrevistar 162 enfermeiros atuantes em Programas 

de Cuidados Paliativos em Portugal, sem incluir técnicos de Enfermagem. Buscava 

analisar a satisfação laboral visando subsídios que busquem reduzir ao máximo o nível de 

stress em profissionais de Enfermagem de CP. 
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A 2ª publicação intitulada “Cuidados de Enfermagem para os sintomas em crianças 

com câncer em cuidados paliativos: revisão integrativa de literatura”, foi publicada em 

2016, no Brasil, visando descrever a produção científica de enfermeiros sobre avaliação e 

controle de sintomas mais comumente apresentados pelas crianças em cuidados paliativos. 

A 3ª publicação analisada, mediante leitura aprofundada, apresentou-se irrelevante 

para o presente estudo: “Prevalência e avaliação dos sintomas em enfermidade renal 

crônica avançada” já que o objetivo não era abordar o paliativismo, mas a construção de 

instrumentos que avaliem a intensidade desses sintomas. 

A 4ª e a 5ª publicações foram excluídas após leitura integral, intituladas: 

“Necessidade dos familiares de um paciente terminal institucionalizado em um centro 

geriátrico: Caso Clínico” (2015) e “O enfermeiro da unidade hospitalar oncológica: perfil e 

capacitação profissional” (2015), pois não abordavam o binômio profissional-

terminalidade. 

A 6ª intitulada “Investigação em cuidados paliativos e Enfermagem: revisão 

sistemática sobre o estado da arte em Portugal” foi publicada em Portugal, 2014. 

Objetivava sintetizar a evidência científica realizada em cuidados paliativos em Portugal; 

analisar as temáticas mais estudadas e os principais desenhos de estudo e analisar a 

produção científica realizada por enfermeiros. 

Por final, a 7ª intitulada: “Necessidades formativas das enfermeiras de atenção 

primária na atenção à dor e sofrimento na etapa final da vida”, publicada em Portugal, 

2014, foi utilizada como metodologia a Investigação Sistemática na Literatura para 

levantamento das necessidades apontadas. 

Portanto podemos depreender da análise realizada: 

a) O descritor indexado, bem específico para a área (Enfermagem) e temática que 

se pretende estudar (cuidados paliativos na terminalidade da vida) pode ter restringido 

demais a busca, ainda mais quando se utilizaram os filtros: textos completos e Base de 

Dados Nacionais. Entretanto evidenciou, com a conformação de termos adotada, que 

pouco há publicado e disponível para uma leitura mais aprofundada nas Bases de Dados 

Nacionais; 

b) Todas as publicações obtidas, a partir desses filtros, são recentes, reforçando a 

ideia de que o interesse pela temática é compatível com uma discussão ainda 

“embrionária” da terminalidade da vida e os cuidados paliativos, seja em âmbito nacional e 

internacionalmente; 
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c) A maioria das publicações é de Portugal, país este que está avançando nos 

estudos sobre cuidados paliativos e com perfil bem conceituado sobre a temática pela 

Economist Intelligence Unit (24º lugar no Ranking dos melhores países para se morrer – 

Economist Intelligence Unit, 2015, de um total de 80 países). 

Cabe ressaltar que das publicações selecionadas NENHUM é exclusivamente 

voltado para o Técnico de Enfermagem ou cita esta categoria profissional na pesquisa, 

reforçando a necessidade de conferir visibilidade a este membro da equipe 

multiprofissional e interdisciplinar da saúde. 

A partir deste cenário inicial, resolvi acrescentar outros descritores, partindo da 

premissa da análise de produção científica individual e do cruzamento dos mesmos para 

contemplar o objeto de estudo. 

Diante das parcas publicações para o núcleo temático, não foi estabelecido recorte 

temporal, entretanto cabe ressaltar que os artigos selecionados datam a partir de 2011, 

demonstrando predomínio recente de publicações. 

 

Quadro 1 - Resultado da busca através dos Descritores em Ciências da saúde, 

realizada nas bases de dados, com nº absoluto das publicações científicas encontradas e 

das selecionadas, distribuídas por ano de publicação 

 

DESCRITORES TOTAL 

F
IL

T
R

O
 

S
E

L
E

Ç
Ã

O
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Enfermagem de 

cuidados paliativos na 

Terminalidade da vida 

(OR) 

453 8 2 0 0 0 1 0 1 0 

Currículo  (OR) 71.540 340 2 1 0 0 0 1 0 0 

Educação 

Profissionalizante 
3.417 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 75.410 363 04 01 00 00 01 01 01 00 

 

FONTE: Artigos das bases de dados online da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 
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Ressalto que os critérios de exclusão estabelecidos foram: indisponibilidade de acesso, 

publicações duplicadas, trabalhos com disponibilidade única do resumo, textos na forma de 

projetos e publicações que destoassem do objeto de estudo.  

Quanto ao Descritor Currículo, obtivemos 71.540 publicações, requerendo a aplicação 

de filtros: texto completo; Base de dados selecionadas (Medline, Lilacs, BDENF e IBECS); 

Educação em Enfermagem, Estudantes de Enfermagem; totalizando 1018 artigos. Diante da 

dificuldade encontrada na leitura dos textos em inglês, onde não havia facilidade no encontro 

de termos como: “nursing technician”, equivalente ao termo técnico de Enfermagem e 

“vocational nursing education”, equivalente à educação profissionalizante de Enfermagem, 

selecionei o filtro Português. Destes, obtive artigos também com títulos em inglês e, após 

leitura individual, de 340 publicações apenas 02 (duas) estariam relacionadas ao presente 

estudo. 

Uma das publicações intitulada: “Metodologias Inovadoras na Formação de Nível 

Médio em Saúde”, publicada em 2011, na Revista Mineira de Enfermagem (REME), analisa a 

proposta politico-pedagógica do curso de Educação Profissional de uma Universidade de 

Minas Gerais, ressaltando que a utilização de metodologias inovadoras no ensino médio 

possibilitou a integração entre o mundo do ensino e o mundo do trabalho. Embora trate de 

currículo e educação profissional, não trata sobre CP ao fim de vida. 

A outra publicação sinalizada trata-se de um Plano de Curso da Especialização 

profissional de nível técnico em Enfermagem Oncológica, do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), lançado em 2015, elaborado por meio de oficinas de trabalho e publicado. Trata-se 

da única publicação envolvendo currículo, ensino profissionalizante e Enfermagem em 

cuidados paliativos na terminalidade da vida, já que o plano engloba um módulo somente para 

ensino dos fundamentos éticos, filosóficos, legais e técnicos, podendo servir como base para 

criação de novos cursos. 

Em relação aos artigos relacionados sobre a educação profissionalizante encontrei 

3417 publicações. Com os filtros: texto completo; pessoal de saúde; currículo; assunto da 

revista: Enfermagem, resultando em 15 publicações. Destas nenhuma tratava efetivamente 

sobre a educação técnica em saúde. 

Ao realizar o cruzamento dos 03 (três) descritores em Ciências da Saúde, obtivemos 

apenas 01 artigo. Este artigo, publicado em 2005, originário dos EUA, não contemplava os 

técnicos de Enfermagem como participantes da pesquisa, apenas considerando Enfermeiros 
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Registrados, estudantes de Enfermagem e Medicina, bem como residentes médicos, no que 

tange às experiências educacionais em Hospices sobre Cuidado Paliativo. 

Diante da dificuldade apresentada, modifiquei os descritores para tanatologia, morte e 

técnico de Enfermagem. A partir do cruzamento dos mesmos na busca avançada, obtive 03 

publicações, onde apenas 01(uma) tratava sobre o estudo da morte (sem envolver a 

abordagem dos cuidados paliativos ao fim de vida) na educação profissional de Enfermagem. 

Tal artigo, intitulados como: “A percepção do técnico de Enfermagem sobre sua formação em 

tanatologia”, entrevistou estudantes e profissionais técnicos de Enfermagem, formados na 

mesma instituição, datando de 2009 a publicação no periódico, onde se constatou a 

deficiência sobre o ensino da morte e processo de morrer no curso técnico, sugerindo revisão 

do suporte pedagógico institucional para reformulação do currículo. 

Sendo assim, como já sinalizada anteriormente, esta busca objetivou, além do 

levantamento de literaturas correlatas à temática deste estudo, principalmente demonstrar que 

os desafios são muitos no campo de estudos sobre currículos, principalmente no ensino 

profissionalizante em saúde, sendo essencial a reflexão e ação para melhorias que modifiquem 

os paradigmas curriculares. 

Destarte, apresento a seguir um breve panorama sobre os dilemas bioéticos que 

circundam a temática morte, com conceitos para fundamentação teórica e a discussão a guisa 

do conceito da integralidade do cuidado humano. 
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2 – REFLEXÕES ACERCA DA MORTE E DOS CUIDADOS PALIATIVOS AO FIM 

DA VIDA: DILEMAS E DESAFIOS EMERGENTES NO CONTEXTO DA SAÚDE 

 

Visando o aprofundamento sobre a temática, a busca do estado da arte e a 

identificação de lacunas existentes, conforme expresso na fala de Silva e Menezes (2005), 

a revisão resulta do processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o 

tema e o problema de pesquisa escolhido.  

Pesquisa Bibliográfica, segundo Gil (1999), pode ser classificada quanto aos 

procedimentos técnicos de uma pesquisa, e ocorre quando é baseada na análise da 

literatura já publicada em forma de livros, revistas, anais, publicações avulsas, imprensa 

escrita e até eletronicamente, disponibilizada na Internet. 

Sendo assim, almeja-se nesta etapa o levantamento bibliográfico no qual foram 

identificados livros de referência em cuidados paliativos e terminalidade da vida, somada 

a sua inserção no processo formativo e profissional do ensino técnico de Enfermagem; 

bases de dados científicos (Pubmed, Lilacs, Scielo, BDENF); busca direcionada por textos 

de autores referência sobre o objeto de estudo; sítios na internet de organizações e 

instituições voltadas para a referida temática; uso de palavras-chave no Google acadêmico 

e banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

Desta forma, diante da vasta possibilidade de busca no meio acadêmico, nota-se 

quanto à discussão sobre cuidados paliativos e a terminalidade da Vida vem alcançando 

proporções de destaque, embora se espera que seja dada a devida importância para os 

campos laborais e formativos, capacitando profissionais para o cuidado sob esta ótica 

paliativa centrada no paciente e não na doença.  

Entretanto, a morte e a produção de cuidado nesse processo seria algo tão recente? 

Obviamente esta não seria a justificativa, mas sim que os olhares para esta temática estão 

despertando, diante do aumento estatístico de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) na população e condições como nefropatias, cardiopatias, neuropatias e AIDS em 

estágios progressivos e sem perspectiva de cura, não restringindo tal linha de cuidado 

somente a pacientes oncológicos. 

Conforme citam Lima et al. (2017), ao realizar uma retrospectiva sobre a gênese da 

Enfermagem, pode-se constatar que os cuidados paliativos são inerentes à prática dessa 

área, estando presentes desde seus primórdios, quando as anciãs da Enfermagem, Florence 
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Nigthtingale e Ana Nery, abdicaram de suas luxuosas vidas para servir nas Guerras da 

Crimeia e do Paraguai, respectivamente, prestando auxílio aos soldados que se 

encontravam na iminência da morte. Desta forma, elas estariam exercendo a prática 

“empírica” dos cuidados paliativos, ao passo que proporcionavam uma morte mais digna 

às pessoas que não possuíam a menor possibilidade de sobreviver devido às condições 

precárias da medicina exercida na época (LIMA et al, 2017). 

Muitas vezes confundem-se CP com indução da morte (eutanásia), ou com a 

suspensão dos tratamentos, em sua conotação de “não se apresentarem mais estratégicas a 

serem feitas de cuidado”. Os cuidados paliativos não apressam a morte, apenas a aceitam 

como parte inexorável de um processo, e também não se suspende todo o tratamento, 

apenas os considerados fúteis, sendo que cuidar paliativamente requer, muitas vezes, um 

tratamento mais ativo, mais abrangente e mais complexo (PESSINI; BERTACHINI, 

2006). Portanto, justifica-se desta forma a importância das conceituações, com 

embasamento científico-literário. 

Pessini (2006) afirma que o atendimento aos doentes sem possibilidades 

terapêuticas de cura ocorre desde a Antiguidade. Segundo esse autor, os primeiros 

registros sobre cuidados paliativos remontam ao século IV da era cristã. Todavia, os 

cuidados destinados aos moribundos distinguiam-se consideravelmente dos CP que 

conhecemos hoje.  

Naquele período, a assistência às pessoas em fase final de vida era baseada na 

hospitalidade e na misericórdia praticada por cidadãos comuns. Somente mais tarde essa 

característica do movimento hospice da Antiguidade foi assumida pela Igreja, a qual 

passou a encarregar-se do cuidado com os pobres e doentes, fato que perdurou por toda a 

Idade Média (PESSINI, 2006). 

A terminalidade da vida com certeza não se apresenta como algo confortável para 

se vivenciar e, dependendo do enfoque que seja dado, nem para se discutir no cotidiano 

profissional ou pessoal (TEIXEIRA, 2006). 

Na perspectiva pessoal, a morte traz a ideia de finalização de planos, de 

sofrimento, perdas e incertezas sobre o seu processo, como um manto obscuro e negativo 

pairando sobre nossos corpos. No contexto profissional, a morte é percebida como 

fracasso, insucesso de medidas e procedimentos terapêuticos, com teor de esgotamento 

físico-mental-psicológico, afinal, entra em jogo a frustração e a “exposição” de uma ferida 

narcísica na prepotência médica (SCHRAMM, 2002a). 
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No contexto de conversação sobre o fim da vida, a expressão “finitude humana”, já 

citada nesta dissertação, pode ser concebida, segundo Canguilhem (2005) como 

característica universal da condição do Homo sapiens sapiens, a qual se articula ao termo 

“vulnerabilidade”, cujo radical vem do latim vulnus, que significa “ferido”. Com efeito, 

todo ser humano pode ser ferido, adoecer e sofrer, trazendo à tona a percepção humana de 

finitude (LIMA; REGO; SIQUEIRA-BATISTA, 2015). 

A morte sempre inspirou poetas, músicos, artistas e todos os homens comuns. 

Desde o tempo dos homens das cavernas há inúmeros registros sobre a morte como perda, 

ruptura, desintegração, degeneração, mas, também, como fascínio, sedução, uma grande 

viagem, entrega, descanso ou alívio (KÓVACS, 1992). 

Dito isto, há tanta prova que para citação temos obras literárias, acústicas e 

audiovisuais, entre inúmeras outras manifestações artísticas, que retratam a morte como 

temática central de exposição e discussão poética. Como já mencionado anteriormente, 

José Saramago em “As Intermitências da Morte” (2005); o músico Gilberto Gil com a 

música “Não tenho medo da morte”, lançada em 2008; a voz poética, regionalista e 

modernista do escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, publicado em 1955, “Morte e 

vida Severina”, incutindo um teor mais crítico sobre as injustiças sociais, a miséria e a 

morte como verdadeira empregadora do sertão. 

No cinema, cito o filme “A Partida”, de origem japonesa lançado em 2008, que 

aborda a partida da vida para morte, sendo o núcleo central voltado para perspectiva do 

trabalho onde, diante da crise capitalista moderna, um músico desempregado arruma um 

emprego no ramo funerário, preparando corpos no pós- morte, atividade esta depreciada 

na cultura japonesa. A frase utilizada para divulgação do filme “onde o fim é uma 

oportunidade para recomeçar”, traduz a passagem da vida para morte, além do preparo 

para outra vida (visão espírita), bem como a oportunidade laboral para um decadente 

violoncelista. 

Seja na perspectiva crítico-social, quanto na discussão sobre a morte e o morrer, 

mediante suas representações no imaginário do ser humano, a morte é abordada sobre 

diferentes prismas. Retratada em obras de arte, cita-se o “Triunfo da Morte”, de Pieter 

Bruegel, com o retrato de mortes em guerras e o “No leito da Morte”, como exposição de 

imagem abordando a morte por doenças infecciosas que assolavam a sociedade na época.  

Desta forma, ressalta-se a reflexão social sobre o fim da vida, estampada não 

somente em formas escritas, mas em outras manifestações de alcance ao imaginário 



62 
 

coletivo e individual, evidenciando e traduzindo a importância de sua abordagem nos 

diversos espaços de interação humana. 

Segundo Lima, Rego e Siqueira-Batista (2015), a vida e a arte expõem diferentes 

conflitos acerca da finitude e do processo de morrer, incluindo situações como eutanásia, 

suicídio assistido, cuidados paliativos, distanásia e obstinação terapêutica. Portanto, nesses 

contextos de situações limítrofes em que enfermos com doenças incuráveis se encontram 

em fim de vida e, sobre as quais deverão ser tomadas decisões, questões como suspensão 

de antibióticos, procedimentos invasivos, intervenções diagnósticas, ventilação mecânica, 

entre outros, são avaliadas com cautela e pautadas nos princípios bioéticos e 

deontológicos. 

Mesmo com todo preconceito social na abordagem sobre a terminalidade da vida, a 

expressão através da arte sobre o reconhecimento de sua importância, remete a pensar que 

esse tipo de abordagem torne a temática mais leve e menos árida para ser discutida, tanto a 

nível coletivo quantos nos espaços de formação-educacional. 

A divergência sobre os limites de aceitação do tratamento médico em caso de 

doença incurável provém de concepções diferentes a respeito do sentido da existência 

humana. Há pessoas que desejam fazer uso de todos os recursos terapêuticos disponíveis 

para se manterem vivas, enquanto outras estabelecem parâmetros de aceitação da 

medicalização do seu corpo que podem divergir do que se considera como conduta médica 

adequada (BORGES, 2005). 

No que concerne à morte, há uma grande questão cultural para que não seja 

discutida sobre o enfoque da aceitação, não se entoando um aspecto de serenidade e 

objetividade racional à questão. 

Em geral, quando se reflete sobre o traspasse, o que vem imediatamente ao 

pensamento é a morte clínica (e/ou biológica), sobre tudo no âmbito do senso comum. 

Mas, há diferentes perspectivas para a conceituação da morte, conforme abordam 

Siqueira-Batista e Schramm (2004) em “Eutanásia: pelas veredas da morte e da 

autonomia”. 

Entretanto, a que mais destacamos é a conceituação da morte psíquica, esta 

resumindo todo sentimento advindo a partir de um diagnóstico de uma doença com 

evolução grave. Nesta a percepção psicológica da morte antecede, em um tempo variável, 

a morte biológica; aqui o enfermo toma consciência do escoamento progressivo e 

inexorável de sua vida, habitualmente após receber a notícia de ser portador de uma 
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enfermidade incurável – por exemplo, um câncer disseminado (KASTENBAUM, 1981 

apud SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2004); neste caso, a maior dificuldade do 

conceito de morte psíquica é a identidade estabelecida entre a morte e o processo de 

morrer, como sinalizam os autores citados. 

Portanto, quando há atuação dos cuidados paliativos nesta circunstância da vida, o 

conceito de “morte psíquica” possa ser substituído por pensamentos de assentimento e 

tranquilidade no processo do morrer. 

Mas como haver sentimento de consentimento e tranquilidade diante da morte? 

Uma amplitude considerável de estratégias pode ser criada diante da terminalidade 

da vida, para o paciente e família. Segundo Gutierrez (2001) condutas no plano concreto, 

visando, agora, o alívio da dor, a diminuição do desconforto, mas, sobretudo, a 

possibilidade de situar-se frente ao momento do fim da vida, acompanhados por alguém 

que possa ouvi-los e que sustente seus desejos. Reconhecer, sempre que possível, seu 

lugar ativo, sua autonomia, suas escolhas, permitir-lhe chegar ao momento de morrer, 

vivo, não antecipando o momento desta morte a partir do abandono e isolamento. 

Verificam-se ainda registros significativos sobre o receio de um fim de vida sem 

autonomia, sofrido e prolongado, percepção da morte como fracasso profissional, a oferta 

de tratamento extensivo aos doentes por parte da equipe de saúde e visão limitada destes 

sobre o interesse dos pacientes (SILVA, 2015; TONELLI, 2005). 

A delicada relação entre o cuidador e o indivíduo ao final da vida permite inferir 

que a humanização, muitas vezes, está longe de acontecer. “Não é necessariamente o local 

que humaniza a relação terapêutica, mas, sim, o interesse empático que o profissional 

desenvolve pelo paciente” (FLORIANI, 2004).  

Caso o objetivo seja aperfeiçoar a qualidade dos cuidados oferecidos ao paciente 

terminal, torna-se fundamental reconhecer as necessidades dos cuidadores formais e 

informais e estabelecer estratégias de suporte para os mesmos, reconhecendo-os também 

como foco do CP. 
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2.1- Questões bioéticas sobre a terminalidade da vida: o pensamento humano 

regendo práticas concernentes aos cuidados paliativos 

 

Segundo Lima et al. (2015), em termos conceituais, evidentemente articuláveis à 

composição do vocábulo, a Bioética apresenta, provavelmente, tantas definições quanto o 

número de teóricos que se preocupam em dizer o que a mesma é, optando-se, segundo os 

autores, a definição  conforme Kottow (1995), também a ser utilizada neste estudo: 

 

Por Bioética entende-se um conjunto de conceitos, argumentos e 

normas que valorizam e legitimam eticamente os atos humanos, 

cujos efeitos afetam profunda e irreversivelmente, de maneira real e 

potencial, os sistemas vivos (apud SIQUEIRA-BATISTA et al., 

2015, p. 297). 

 

A Bioética, desde a sua origem, sempre esteve inserida nos debates dos processos do 

nascer e do morrer (TABET; GARRAFA, 2016, p. 09) e, dessa forma, podendo auxiliar os 

profissionais de saúde a refletir sobre os fins de sua atividade. 

Neste contexto, a questão sobre a dignidade humana ganha destaque, buscando-se não 

tratar a vida humana no aspecto reducionista da discussão, mas sim analisando 

questionamentos como apontados por Zilles (2007): o homem foi reduzido a simples objeto? 

Deve o homem fazer tudo que sabe, sem prever as consequências? O homem é meio ou fim 

em si mesmo? Quais os limites da intervenção humana na vida? Com base nestas reflexões 

surge o Princípio da Sacralidade da Vida (PSV). 

De acordo com este princípio, o mundo da vida é maior que o mundo da ciência, pois, 

como seres humanos, não somos apenas razão instrumental, mas também coração e 

sentimento (ZILLES, 2007). A vida sagrada não deve ser interrompida nem por vontade do 

seu titular, ou seja, a existência é considerada digna independente das condições que se 

apresente (MORI, 1994). Logo, a sacralidade da vida consiste em uma concessão da 

divindade, e não pode ser interrompida mesmo por expressa vontade de seu detentor 

(SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2004).Trata-se, o PSV de “(...) um princípio que 

impões o dever absoluto de respeitar os finalismos biológicos próprios do corpo humano, nos 

quais a interferência irreversível é considerada imoral” (MORI, 1997, p. 104). Portanto há no 

mundo da tecnociência espaço para a Sacralidade da Vida? Deixar um corpo e um espírito 

definharem repleto por dispositivos invasivos, com sofrimento, sem qualidade de vida, seria 
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obedecer ao ciclo natural, validado pelo aspecto moral e religioso? Conflitos bioéticos são 

extremamente pertinentes na discussão sobre a terminalidade da vida. 

Sob essa perspectiva de análise, pode-se iniciar a discussão sobre a eutanásia, tão 

debatida em fóruns jurídicos, religiosos e na sociedade em geral. 

A eutanásia, tida como “boa morte” (eu = bom e thanatos = morte), significa “dar a 

morte, por compaixão, a alguém que sofre intensamente em estágio final de doença incurável 

ou que vive em estado vegetativo permanente” (ENGELHARDT, 2004). 

Trata-se de uma prática cercada por muita controversa, legalizada em poucos países e 

que enseja discussões Bioéticas e de Biodireito no mundo todo (GIANELLO; WINCK, 2017). 

Segundo estes autores, países como a Holanda e a Bélgica já fizeram a opção e 

regulamentaram expressamente ou através de interpretação ampla do texto legal a eutanásia e 

o suicídio assistido (quando o profissional de saúde auxilia na morte praticada pelo próprio 

doente). Porém, no Brasil, e em muitos outros países do mundo as discussões permanecem 

com argumentos fortes, tanto prós quanto contrários, ligados a valores culturais, sociais, 

religiosos, éticos e morais. 

O desvio que transformou e desvirtuou a eutanásia em política pública ocorreu no 

século XX, sedimentando uma conotação marcadamente negativa –, por ocasião do Terceiro 

Reich na segunda guerra mundial, quando a eutanásia foi relacionada a práticas que não 

tinham nada a ver com a morte sem sofrimento, e sim ao homicídio, ao suicídio influenciado e 

ao genocídio (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005). 

O suicídio assistido não deve ser confundido com eutanásia, pois apesar da morte ser 

provocada em ambos, na eutanásia, quem causa a morte ao efetuar uma ação ou omissão é o 

terceiro, enquanto que no suicídio assistido é o próprio paciente que age na concretização da 

morte (LOPES et al., 2011). 

Para Lepargneur (1999), a eutanásia seria a abstenção ou adoção de procedimentos 

para apressar o óbito de um doente terminal, a fim de livrá-lo do extremo sofrimento que a 

doença e sua progressão encerram. 

Segundo Engelhardt (2004), a eutanásia pode ser classificada como ativa, passiva e de 

duplo efeito. Na eutanásia ativa, a morte é provocada de forma deliberada, sem sofrimento ao 

paciente. Na passiva, a morte ocorre por omissão em iniciar uma ação médica que garanta a 

perpetuação da vida. Por sua vez, na eutanásia de duplo efeito, a morte é acelerada, 

consequência de ações médicas com o objetivo de aliviar o sofrimento do paciente (TABET; 

GARRAFA, 2016). 
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No Brasil, de acordo com o código penal vigente, a eutanásia ativa é considerada 

crime contra a vida, podendo ser caracterizada como homicídio ou auxilio ao suicídio, não 

levando em conta se houve consentimento do paciente e/ou familiares. A Lei Penal prevê a 

figura do homicídio privilegiado, que se dá quando o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção (compaixão, 

piedade, misericórdia etc.), constando no Art. 121 do Código Penal (Decreto-Lei 2848/1940). 

Pode ocorrer também que o agente induza, instigue ou auxilie ao suicídio (suicídio assistido), 

por exemplo, o portador de uma doença infectocontagiosa cuja terapia ainda não esteja ao 

alcance da medicina e que a evolução clínica esteja cursando com um desfecho fatal. Neste 

caso, o agente estará incurso no art. 122 do Código Penal, com pena prevista de 2 a 6 anos 

(BRASIL, 1940). 

Relacionadas ao resultado final, qual seja, de tirar a vida de um paciente 

irreversivelmente enfermo, encontram-se presentes, no mesmo campo da eutanásia, outras 

duas práticas: a distanásia e a ortotanásia. Entretanto, apesar de acabarem convergindo em um 

mesmo resultado, as duas espécies possuem distinções quanto ao modo em que são 

executadas.  

A autora Maria Helena Diniz (2009), ao versar sobre a distanásia, afirma que este 

meio não visa a prolongar a vida, mas sim o processo de morte. Em outras palavras, a 

distanásia é o procedimento médico pelo qual se busca não a qualidade da vida remanescente, 

mas sim o prolongamento ao máximo do tempo de vida restante do paciente, fazendo uso de 

todos os recursos e procedimentos necessários para que isso seja possível, o que, 

consequentemente, acaba por prorrogar também o sofrimento do enfermo. Tal ato pode ser 

entendido também como “obstinação terapêutica” (MENEZES; SELLI; ALVES, 2009), onde 

a vida é mantida por meio de tratamentos desproporcionais, levando a um processo de morrer 

prolongado e com sofrimento físico ou psicológico (PESSINI, 2004).  

Em 2010, consolidou-se a aplicação do novo Código de Ética Médica (Resolução 

CFM 1.931/09). Nele, o caráter antiético da distanásia é reafirmado, mantendo a proibição da 

eutanásia e do suicídio assistido. A partir deste código, há um tratamento normativo mais 

apurado no tocante ao conceito de cuidados paliativos e um recrudescimento da autonomia da 

vontade do paciente (LOPES et al., 2011, p. 64). Nos casos de doença incurável e terminal, o 

médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, mas sem ações inúteis ou 

obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na 
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impossibilidade, a de seu representante legal (VASCONCELOS; INAMURA; VILLAR, 

2011).  

A ortotanásia é a arte da “morte correta”, no seu tempo certo (orthos - “correto”, e 

thanatos - “morte”), humana, sem abreviar a vida. Tem como grande desafio o resgate da 

dignidade do ser humano em seu processo final, com a promoção do bem-estar da pessoa em 

fase terminal (MAGALHÃES et. al., 2013). Significa o não prolongamento artificial do 

processo natural da morte, deixando a mesma seguir o seu curso natural, com o consentimento 

dos pacientes e seus familiares (BORGES, 2001). A ortotanásia, por sua vez, conforme 

explica Vieira (1999), prioriza a qualidade da vida que ainda resta ao paciente, deixando que a 

morte ocorra naturalmente. Neste procedimento, descartam-se tratamentos agressivos que não 

têm a capacidade de reverter o quadro clínico, dando lugar apenas aos cuidados paliativos, 

relacionados ao bem-estar da pessoa e à dignidade humana. 

 Conforme Villas-Bôas (2014), em uma abordagem mais recente, afirma-se que nesta 

perspectiva não haveria encurtamento do período vital, por já se encontrar em nível de 

esgotamento, “tampouco se recorrem a medidas que, sem terem o condão de reverter o quadro 

terminal, apenas resultariam em prolongar o processo de sofrer e morrer para o paciente e sua 

família”. 

Já a mistanásia (mis - infeliz; thanatos - morte) é a morte pela situação precária de 

nutrição ou ausência de cuidados médicos e de higiene básicos. Transcende o âmbito 

puramente médico-hospitalar, incidindo sobre aqueles indivíduos que sequer têm acesso ao 

atendimento por motivo de carência social, encontrando-se numa situação de ausência de 

possibilidades econômicas e políticas (VILLAS-BÔAS, 2005, p. 75).  

Pode estar relacionada à falta de acesso às condições mínimas de vida, a omissão de 

socorro de doentes à margem dos sistemas de saúde, aos diferentes tipos de erros médicos, e à 

prática de eliminação dos indesejados, como no período do Terceiro Reich
6
. Podemos 

associar ao descaso político e social em relação ao sistema de saúde, com precarização das 

relações de trabalho e financiamento de insumos e Políticas Públicas em saúde, que resultam 

em cuidado indigno, mortes prematuras por descaso e falta de acesso aos serviços de saúde 

pela burocratização do sistema. 

Portanto, diante dos temores e desafio encontrados para condução da morte e luto, em 

todos os espaços coletivos, tornou-se relevante o adequado entendimento dos conceitos 

supracitados. 

                                                           
6
 Vide MARTIN, 1998. 
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2.2- Cuidados paliativos ao fim da vida sob a ótica da integralidade 

 

A prestação de cuidados aos doentes com doenças graves e/ou avançadas e 

progressivas com o objetivo de promover o seu bem-estar e qualidade de vida é um elemento 

qualitativo essencial do sistema de saúde. Deve-se garantir-se o  adequado desenvolvimento 

na continuidade dos cuidados, tendo por base os princípios de equidade e de cobertura 

universal, de acordo com o SUS (Sistema Único de Saúde). 

Neste contexto encontramos uma linha continuada de cuidado, onde o objetivo não é a 

cura e sim o controle de sinais e sintomas, além da dignidade ao ser humano em sofrimento: 

os cuidados paliativos na terminalidade da vida. A aplicação dos CP, precoce e fundamentada 

clinicamente, permite a redução da carga sintomática do paciente, da sobrecarga familiar, da 

futilidade terapêutica, as internações prolongadas e crônicas, fatores estes que postergam o 

sofrimento físico e psíquico. 

A discussão sobre terminalidade e cuidados paliativos em saúde pode gera certo 

desconforto e aparente incoerência com objetivos profissionais criados ao longo da  formação 

do profissional de saúde, já que desde a escolha para iniciar-se a graduação ou o curso 

profissionalizante lida-se com a perspectiva da cura e com a cultura hospitalocêntrica e 

biomédica.  

Ao longo do curso depara-se com um contexto histórico mais abrangente, que  remete 

os profissionais a pensarem mais no coletivo e não no indivíduo descontextualizado. 

Indivíduo este com determinantes sociais do processo saúde-doença aproximando-os do 

campo da Saúde Coletiva e da apropriação do conceito de Integralidade. 

O conceito de Integralidade, dependendo do autor que o discute e o foco conferido, 

poderão abranger desde uma visão do indivíduo em suas diversas dimensões: física, espiritual, 

emocional e social, quanto à articulação e organização dos recursos de saúde nos diferentes 

níveis de atenção, garantido o acesso aos serviços prestadores da assistência e o cuidado 

integral.  

Segundo Ruben Mattos (2001) há necessidade de uma reflexão acerca dos potenciais e 

limites da noção de integralidade, onde destaco como definições centrais, cabíveis a esta 

discussão: integralidade como um traço da boa medicina; integralidade como modo de 

organizar as práticas de saúde e integralidade e políticas especiais (que abrangem determinado 

grupo populacional atendendo suas especificidades). 
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Todas as sinalizações a seguir, destacadas no Curso de aperfeiçoamento de cuidado 

paliativo na atenção domiciliar (BRASIL, 2018), circundam o cenário do paliativismo na 

terminalidade da vida, cabendo reflexão e análise para sua discussão sob a ótica da 

integralidade do cuidado: 

I. As pessoas sendo vistas como sujeitos na singularidade de sua história, condições 

socioculturais, anseios e expectativas desde a atenção primária até a terciária; 

II. Serviços e ações articuladas e organizadas para que este indivíduo com doença 

progressiva e grave seja atendido em sua totalidade. O sofrimento da pessoa é uma 

experiência singular e integra as esferas física, psicológica, social e espiritual, logo a 

abordagem desse sofrimento deve estar referida e fundamentada nessa multidimensionalidade. 

III. Políticas e programas que atendam a especificidade desta clientela, que se encontra 

em todos os níveis de atenção em saúde, visando acolhimento, humanização e integralidade 

da assistência; articulação com os outros pontos de atenção à saúde; adoção de linha de 

cuidado baseada nas necessidades da pessoa. 

 Quando abordamos a finitude, o luto e o paliativismo no processo formativo este 

desafio aumenta exponencialmente para aqueles que se propuseram a “salvar vidas” e se 

frustram com a morte, tornando o fim de vida um objeto polêmico no campo da Bioética 

(BERALDO; ALMEIDA; BOCCHI, 2015). Portanto, independente da categoria 

profissional, faixa etária do cliente/paciente/usuário, do nível de atenção em saúde que 

estejamos inseridos, o conhecimento sobre cuidados ao fim da vida ou sobre cuidados 

paliativos deve ser incorporado e valorizado como conteúdo e práticas essenciais. 

 Trata-se de reconhecer que o indivíduo é mais do que uma interação bioquímica de 

moléculas e fenômenos biológicos e, sim, de uma interação complexa de diversos 

fenômenos: social, psicoemocional, ambiental, espiritual e fisiológico, devendo ser 

avaliado em sua totalidade para que possamos discutir a integralidade de forma efetiva 

(BRASIL, 2018).  Em razão disto, devemos entender que o objetivo dos cuidados 

paliativos é envolver com um “manto” de cuidados o doente em fase avançada de sua 

doença, a fim de lhe proporcionar alívio da dor, conforto e qualidade de vida (HERMES E 

LAMARCA, 2013). 

 Neste cenário, pensar no cuidado paliativo sob uma perspectiva holística, 

contemplando-se a integralidade na prestação da assistência e considerando-se todos os 

fatores que influenciam no fenômeno observado (LEITE; STRONG, 2006), torna-se o 

ponto-chave de toda esta discussão.  
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 A atenção humanizada na saúde emerge na busca da dignidade humana e em defesa 

dos direitos dos pacientes, principalmente daqueles que se encontram em estado de 

vulnerabilidade. Aos pacientes elegíveis aos cuidados paliativos ao fim de vida deve ser 

ofertada uma abordagem que atenda integralmente suas necessidades, de forma acolhedora 

e humanística. Diante disso, Pessini afirma: 

 

A humanização dos cuidados em saúde pressupõe considerar a essência do 

ser, o respeito à individualidade e a necessidade da construção de um espaço 

concreto nas instituições de saúde que legitime o humano das pessoas 

envolvidas (PESSINI, 2004, p. 782). 

 

 Por um lado, o modelo biomédico e cartesiano, em muitos momentos, mostra-se 

limitado, ao não ser capaz de oferecer suporte às necessidades mais profundas do ser 

humano e atender às inquietações da alma (SILVA et al., 2010). Por outro, a Enfermagem 

tem procurado possibilidades de compreensão e formas de cuidar, valorizando as 

condições pessoais, subjetivas e culturais dos envolvidos no processo de cuidado 

(FAVERO et al., 2013). 

 Sob este escopo de discurso, o estudo apresentará como Referencial Teórico uma 

representante da classe de Enfermagem, Jean Watson, com sua teoria do Cuidado 

Transpessoal, a ser embasada a seguir. Portanto, será necessária resgatar a argumentação 

anterior sobre Integralidade e Humanização do cuidado, intitulando-se o próximo capítulo 

de “O Cuidado Transpessoal para além da perspectiva técnica da assistência: notas sobre a 

Teoria de Jean Watson no contexto da humanização do cuidado ao fim da vida.”, 

buscando-se uma reflexão contrária à lógica tecnicista da assistência em saúde. 
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3 – O CUIDADO TRANSPESSOAL PARA ALÉM DA PERSPECTIVA TÉCNICA 

DA ASSISTÊNCIA: NOTAS SOBRE A TEORIA DE JEAN WATSON NO 

CONTEXTO DA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO FIM DA VIDA 

 

 Diante da imersão em leituras acerca do objeto de estudo, faz-se necessário sinalizar 

pontos a serem aprofundados sob uma tradição teórica que, segundo Gil (2002), constrói 

uma estrutura coerente de conceitos e proposições para sustentar o desenvolvimento da 

pesquisa. Portanto, faremos, aqui, uma discussão a respeito da temática desta pesquisa, 

sob fundamentos filosóficos e humanísticos da teórica de Enfermagem Jean Watson. 

 Savieto e Leão (2016) apontam que as teorias de Enfermagem proporcionam 

discussão e aprimoramento da prática profissional e orientam o cuidado elegível para cada 

ser humano. Assim, coerentemente, com sua capacidade de unir fatores humanísticos com 

conhecimento científico para desenvolver assistência mais adequada e alinhada às 

tendências mundiais, a prática da assistência de Enfermagem (que se amplia além do 

cuidado biológico) é reforçada para que seja possível o atendimento de diversas 

necessidades do paciente e sua família (CYPRESS, 2014). 

 As pesquisas realizadas na área de Enfermagem (Barros e Martins, 2009; Aguiar et 

al., 2006; Brêtas; Oliveira e Yamagutti, 2006)  consideram que o estudo do tema morte 

nos cursos de formação de profissionais de saúde é um instrumento pedagógico que 

favorece um canal de diálogo. Tal canal é capaz de ampliar a visão tecnicista que se tem 

do cuidado com o outro, concedendo ao profissional meios humanizados de cuidar da 

vida, como também do processo de morte e de morrer de seus pacientes. 

 Entretanto, nota-se nos estudos acima citados, de forma coerente com nossa 

observação em espaços formativos e de cuidado, que há uma intensa fragilidade nesta 

discussão e sobre a produção do cuidado vivo centrada na morte, onde deveria ser 

priorizada uma assistência ativa e integral. 

 Mediante a delicadeza e empatia imperativas na atenção ao paciente terminal, 

discorrer à luz de uma teoria pautada no cuidado transpessoal multidimensional, desponta-

se como pertinente e válida ao trabalho, estando esta fundamentação teórica coerente com 

a filosofia e os princípios do cuidado paliativo. 

 Margaret Jean Watson foi influenciada pelas concepções humanísticas de Carl 

Rogers, do pensamento de cuidado como ideal moral, com ênfase no ser humano em sua 

totalidade. Watson enfatizou as qualidades interpessoais e transpessoais de congruência, 
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empatia e emoção. Foi influenciada também pelos conceitos psicológicos e filosóficos de 

Goirgi, Johnson, Koch Henderson, Hall, Leininger, Hegel, Kierkegaard e Gadow. Esta 

última motivou sua ênfase nas questões da transcendência espiritual, intersubjetividade e 

dignidade humana (WIILS, 2009 apud SILVA, 2018). 

 Sobre a autora, Jean Watson nasceu em 1940, em uma pequena cidade da Virgínia 

Ocidental. Formou-se em 1961 em uma Universidade do Colorado, dedicando-se à área de 

docência e pesquisa científica, tornando-se uma teórica evidente a partir de sua publicação 

em 1979 de “A Filosofia e a Teoria do Cuidado” (GEORGE, 2011). Nesta publicação 

apresentou 10 fatores de cuidado, os quais são base para o cuidado transpessoal em sua 

visão holística, conforme cita Brito (2010): 

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

 2. A estimulação da fé e da esperança, quando a ciência não tem mais o que oferecer 

para cura, diferenciando o cuidado na perspectiva paliativa e curativa; 

 3. Cultivo da sensibilidade para si e para os outros; 

 4. Desenvolvimento de uma relação de ajuda e confiança mútuas entre paciente e 

profissional; 

 5. Promoção e aceitação da expressão de sentimentos positivos e negativos; 

 6. Uso sistemático do método científico de solução de problemas para tomada de 

decisões; 

 7. Promoção do ensino-aprendizagem interpessoal; 

 8. Provisão de um ambiente mental, físico, sociocultural e espiritual sustentador, 

protetor e/ou corretivo; 

 9. Auxílio com a gratificação das necessidades humanas, visando autorrealização; 

 10. Aceitação das forças existenciais e fenomenológicas, considerando os aspectos 

espirituais de vida e de morte. 

 Além dos fatores supracitados, Watson aponta 07 (sete) pressupostos filosóficos que 

permeiam o cuidado humano da Enfermagem. Os pressupostos da Teoria, segundo 

Watson (2007) são: 1) o cuidado pode ser efetivado, demonstrado e praticado apenas 

interpessoalmente; 2) consiste de fatores que resultam na satisfação de determinadas 

necessidades humanas; 3) promove a saúde e o crescimento individual e familiar; 4) as 

respostas do cuidado aceitam a pessoa não apenas como ela é agora, mas como ela poderá 

ser; 5) o ambiente de cuidado é aquele que oferece o desenvolvimento potencial, enquanto 

permite que a pessoa escolha a melhor ação para si, em determinado momento; 6) 
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centralizado no cuidado e não na cura, de modo que sua prática integra o conhecimento 

biofísico ao comportamento humano para gerar ou promover a saúde e proporcionar 

atendimento aos que estão doentes; 7) o cuidado é a essência da prática de Enfermagem e 

é fundamental à Enfermagem. 

  Sendo assim, o cuidado transpessoal pretende se sobrepor à valorização da 

tecnologia ( que estima somente a cura) e procura considerar como prioridade o próprio 

paciente, devendo o cuidado servir como essência e atributo mais valioso (GEORGE, 

2001), visando harmonia, equilíbrio energético e “uma visão altruísta, social e espiritual” 

(WATSON, 2007). 

 Em consonância com o pensamento da autora citada, os princípios dos cuidados 

paliativos ao fim de vida confluem para uma concepção de prevenção e alívio do 

sofrimento; da transcendência da matéria, envolvendo espiritualidade e compreensão de 

sentimentos e emoções. 

 Tais princípios do Cuidado Paliativo, segundo Gomes e Othero (2016, p. 158), a 

partir da definição da OMS, foram elencados como : 

 A morte deve ser compreendida como um processo natural, parte da vida, e a 

qualidade de vida é o principal objetivo clínico; 

 Os cuidados paliativos não antecipam a morte, nem prologam o processo de 

morrer; 

 A família deve ser cuidada com tanto empenho como o doente. Paciente e 

familiares formam a chamada unidade de cuidados; 

 O controle de sintomas é um objetivo fundamental da assistência. Os 

sintomas devem ser rotineiramente avaliados e efetivamente manejados; 

 As decisões sobre os tratamentos médicos devem ser feitas de maneira ética. 

Pacientes e familiares têm direito a informações acuradas sobre sua condição e opções de 

tratamento; as decisões devem ser tomadas de maneira compartilhada, respeitando-se 

valores étnicos e culturais; 

 Cuidados paliativos são necessariamente providos por uma equipe 

interdisciplinar; 

 A fragmentação da saúde tem sido uma consequência da sofisticação da 

medicina moderna. Em contraposição, os CP englobam, ainda, a coordenação dos 

cuidados e promovem a continuidade da assistência; 
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 A experiência do adoecimento deve ser compreendida de uma maneira global 

e, portanto, os aspectos espirituais também são incorporados na promoção do cuidado; 

 A assistência não se encerra com a morte do paciente, mas se estende no 

apoio ao luto da família, pelo período que for necessário. 

Tais princípios tornam-se instrumentos para qualificação ética e responsável do 

cuidado que, por sua vez, permeiam a diferenciação no atendimento. 

No modelo de estudo supracitado, denominado Processo Clinical Caritas, Watson 

enumera elementos fundamentais da prática do cuidado humano, para além da assistência 

estática e mecanicista. Revela, em seu sétimo elemento, que o engajamento na experiência 

genuína de ensino-aprendizagem é essencial para que possamos cuidar de maneira eficaz de 

quem necessita.  

O Processo Clinical Caritas vem abordar o outro com delicadeza e sensibilidade, 

conferindo-lhe atenção especial e exercitando uma atenção cuidadosa, sendo prementemente 

afirmado no cuidado transpessoal (WATSON, 2007). Coadunando com esta teoria afirma-se 

que, para atuarmos nos cuidados paliativos, faz-se necessário o aprendizado qualificado, 

teórico e prático, aditado à humanização do cuidado para entender e atender às necessidades 

da pessoa elegível a esta modalidade de assistência, seus familiares e cuidadores, na 

prevenção e alívio do sofrimento (SILVA, 2018). 

A teórica e Enfermeira Watson entende que, na relação de cuidar, a enfermeira não se 

encontra só, pois ela necessita do outro para que nessa interação o cuidado aconteça. Portanto, 

uma relação transpessoal de cuidar conota uma forma especial da relação de cuidado, sendo 

caracterizada como uma união com o outro, elevando a consideração por esse ser e pelo seu 

estar no mundo. É a partir da relação transpessoal que a enfermeira e o cliente tornam-se 

apenas um, uma vez que, é o momento em que o cuidado é concretizado e os dois seres estão 

sintonizados de corpo e alma na relação (FAVERO, 2013).  

Este encontro articula-se seja no toque terapêutico, nas técnicas empregadas no 

cuidado, bem como nas orientações educativas realizadas nos espaços de saúde, estando o 

contexto formativo inserido nesta relação transpessoal, onde conhecimentos são adquiridos e 

experiências trocadas para o melhor cuidar. 

Koifman e Franco (2010), teorizando sobre a produção do cuidado e a produção 

pedagógica no contexto da Educação Permanente em Saúde, afirmam, em sua pesquisa, que é 

no encontro entre trabalhadores-usuários e trabalhadores-trabalhadores que se dá o lugar da 

produção do cuidado que, ao mesmo tempo, configura-se como cenário para a produção 
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pedagógica, já que permite a troca de saberes cognitivos e afetivos/subjetivos. Temos, 

portanto, uma forma de se pensar a integralidade no cuidado, pois todos os atores envolvidos 

buscam atender e terem atendidas as necessidades de saúde.  

Merhy (2002) permite resumir essa relação profissional-cliente-usuário-paciente, 

essencial seja para instauração terapêutica quanto para paliação, através da seguinte reflexão, 

possibilitada nos espaços intercessores: 

 

O que se produz nas relações entre sujeitos, no espaço das suas interseções, 

que é um produto que existe para os dois em ato e não tem existência sem o 

momento da relação em processo, e na qual os “inter” se colocam como 

instituintes na busca de novos processos, mesmo um em relação ao outro 

(MERHY, 2002, p. 21). 

      

Entretanto, na maioria das vezes, tal relação do profissional com o paciente terminal é 

negligenciada por aquele, que cria uma “capa protetora” através do distanciamento 

interacional, como tentativa de redução do seu próprio sofrimento em lidar com a perda. Esta 

delicada relação entre o cuidador e o indivíduo ao final da vida permite depreender que a 

humanização, muitas vezes, está longe de acontecer. Conforme Floriani (2004) cita “não é 

necessariamente o local que humaniza a relação terapêutica, mas sim o interesse empático que 

o profissional desenvolve pelo paciente”. 

Neste contexto, de acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem 

comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo. O 

cuidar humanizado implica, por parte do cuidador, a compreensão do significado da vida, a 

capacidade de perceber e compreender a si mesmo e ao outro. Humanizar o cuidar é dar 

qualidade a relação profissional da saúde-usuário do serviço, ou seja, acolher as angústias do 

ser humano diante da fragilidade de corpo, mente e espírito; e não se pode humanizar o 

ambiente hospitalar sem referência ao humano, nem se pode falar do humano sem referência à 

Ética (PESSINI, 2006). 

Conforme Boff, o cuidado humano não se trata de nossas intervenções profissionais de 

saúde sobre um objeto e sim mediante a relação sujeito-sujeito. O autor prossegue dizendo 

que a “relação do cuidado não é de domínio sobre, mas sim de convivência; não é pura 

intervenção, mas sim interação” (1999, p. 79). 

Desta forma, resgatando a teoria de Jean Watson, realizamos uma associação entre 

esse pensamento com a filosofia humanitária dos cuidados paliativos na terminalidade, 

conclamando a vida com dignidade do enfermo terminal: a experiência se dá a partir do 

encontro entre corpos, possuindo capacidade de afetar um ao outro com marcas que vão se 
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modificando a cada encontro. Quando, a partir deste contato, a subjetividade gera parceria 

com a cognição, encontramos um terreno fértil para a empatia e menor captura burocrática, 

fato este que engessaria o cuidado tão delicado requerido ao paciente em fim de vida. 

Com isto, partindo da premissa de Gutierrez (2001, p. 92) que a terminalidade é vista 

“como esgotamento das possibilidades de resgate das condições de saúde do paciente e a 

possibilidade de morte próxima, inevitável e previsível”, ousa-se refletir sobre a percepção 

profissional acerca da finitude humana. A mesma, mediante sua sensibilização com a dor e 

sofrimento do outro, busca promover alteração de tratamentos e cuidados a serem prestados a 

clientela em processo de morrer (AMÉRICO, 2012). 

 Alinhar conceitos correlatos ao cuidado humano com as teorias de Enfermagem é 

promover mais que acolhimento e empatia na relação profissional e paciente. É agir pautado 

em conhecimento científico, valorizar aspectos subjetivos, promover transformação social, 

melhorando assim as condições de trabalho e a qualidade assistencial, agregando sentimentos 

e embasamento teórico. 

 Trata-se de promover a tão discutida dignidade humana, como o direito de cada ser 

humano em ser respeitado e valorado como indivíduo ímpar, único e reconhecido por suas 

características particulares. É assegurar ao homem o mínimo de direitos, de forma a preservar 

a valorização do ser humano, vedado qualquer tratamento desumano ou degradante [...]” 

(SARLET, 2006, p. 60). 

 Portanto, relacionar o cuidado centrado no indivíduo ao fim de vida, sob a ótica da 

integralidade e dignidade, com a Teoria do cuidado transpessoal é reafirmar que os 

princípios de ambas são complementares e indissociáveis, ancorados em fundamentos 

humanísticos e de valorização que transcende o corpo físico. Esta atitude “diferenciada” e 

acolhedora acarreta maior sensibilização social para mudança de comportamento, além de 

alcançar horizontes extensivos à formação acadêmica, responsável pelo melhor preparo dos 

profissionais em lidar com a morte e os cuidados ao fim de vida. 

 O processo de cuidar com amor e carinho, autenticidade, sensibilidade e conexão 

entre alma-corpo, transcendendo o cuidado tradicional técnico e frio, oportuniza esta 

discussão tendo em vista que, cuidar na vida e na morte, requer prática com conhecimento 

técnico-científico, somado a capacidade humanista-altruísta, constituindo-se em um desafio 

para a formação de Enfermagem voltada ao cuidado paliativo. 

 Dito isto, no próximo capítulo apresentamos os aspectos metodológicos da pesquisa. 
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4 – ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa foi esboçada conforme o paradigma Qualitativo, ancorado no 

referencial teórico-metodológico do Cuidado Transpessoal de Jean Watson e, portanto, 

trata-se de um estudo descritivo construído com base em uma Pesquisa Qualitativa 

Exploratória que, segundo Minayo (1994, p. 21-22): 

 

É uma pesquisa que responde a questões muitos particulares. Ela se 

preocupa nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

 
 

Para Gil (2002, p. 45), as pesquisas do tipo descritivas “[...] têm por objetivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população [...]”. E, segundo Leininger 

(1985): 

 

A abordagem Qualitativa permite ao investigador ter acesso à riqueza das 

experiências das pessoas em profundidade, sendo a forma de descobrir 

fenômenos e de documentar fatos desconhecidos sobre as pessoas, 

acontecimentos das pessoas em estudo, considerando-a o principal método 

para, entre outras, descobrir essências, significados e sentimentos 

(LEININGER, 1985, p. 56). 

 

 

Com base nas definições acima, justifico a minha escolha acerca do caminho 

metodológico escolhido, pautado em compreender o caráter prático-laboral-pedagógico 

sobre a terminalidade da vida no ensino profissionalizante de Enfermagem, valorizando a 

voz dos profissionais técnicos de Enfermagem. 

A técnica a ser utilizada foi a Projetiva que, segundo Smith, Thorpe e Lowe (1999, 

p. 87) se baseia no princípio de que “as pessoas revelam níveis ocultos de sua consciência 

reagindo a diferentes tipos de estímulos”.  Seu objetivo é captar percepções e concepções 

que normalmente não são ditas com adoção de instrumentos de coleta de dados 

tradicionais, que se fundamentam apenas nas verbalizações, principalmente ao considerar 

que algumas das respostas seguem um padrão ou tendência do “socialmente aceitável” ou 

mesmo não captam aspectos inconscientes e menos racionais que são importantes para 

compreensão do fenômeno ou evento em estudo (SELTIZ; WRIGTSMAN; COOK, 1976). 
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A Entrevista projetiva é aquela centrada em técnicas visuais, isto é, a utilização de 

recursos visuais onde o entrevistador pode mostrar: cartões, fotos, filmes, documentários, 

entre outras coisas ao informante. Esta técnica permite evitar respostas imediatistas e é 

utilizada para aprofundar informações sobre determinado grupo ou local, além de 

aprofundar temáticas difíceis de serem abordadas através de instrumentos tradicionais 

(MINAYO, 1993).  

Malthora (2001, pg. 165) define a entrevista projetiva como “uma forma não-

estruturada e indireta de perguntar, que incentiva os entrevistados a projetarem suas 

motivações, crenças, atitudes ou sensações subjacentes sobre os problemas em estudo”. 

Desta forma pretende-se não somente avaliar a atuação profissional, mas resgatar 

abordagens no ensino, aguçando o consciente e inconsciente paras as experiências vividas 

tanto de caráter pessoal, quanto no processo formativo prático e teórico. 

 

 

4.1-  Percurso realizado para coleta de dados 

 

A abordagem dos entrevistados foi realizada a partir de um vídeo intitulado “As 

vozes de Eleutéria”, gentilmente indicado e cedido pelo Professor Dr. Rodrigo Siqueira-

Batista, docente da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e pertencente ao quadro de 

docentes do PPGSC/UFF, quando da sua participação como integrante da banca de 

Qualificação. 

O referido filme trata-se de uma bricolagem cinematográfica e poética, produzida 

por estudantes de Enfermagem e Medicina da UFV, apresentando 7 minutos e 57 

segundos de duração, incluindo os créditos ao seu final. Iniciou-se com o caso de uma 

adolescente de 18 anos, portadora do HIV, que optou por desistir do tratamento com 

antirretrovirais diante do quantitativo de comprimidos ingeridos diariamente, pelos efeitos 

colaterais e de todo uma complexa situação social envolta por violência e dificuldade no 

acesso ao sistema de saúde. Esta projeção foi inspirada em situações reais vivenciadas 

pelo Comitê de Bioética do hospital universitário onde atuavam os docentes e discentes 

citados. Narra-se o reconhecimento, por parte da paciente, da proximidade do seu fim de 

vida e a certeza de que sua morte seria um descanso e a finalização daquele horrível 

martírio vivenciado. 
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Como reprodução do caso, ficticiamente, são expostos trechos de filmes ( “Menina 

de ouro”, “Homens e Deuses”, “Mar adentro”, “O sétimo selo”),  que tratam acerca da 

terminalidade da vida, eutanásia e conflitos bioéticos concluindo-se com a recusa dos 

procedimentos de intervenção por parte de Eleutéria, culminando com sua morte. 

Este vídeo foi projetado em um tablet de 10 polegadas, com o objetivo de 

mobilizar questões do consciente e inconsciente que enriquecessem a entrevista. Essa 

projeção e a entrevista com o participante foram realizadas em salas reservadas dos setores 

escolhidos, entretanto não impediu interrupções por parte de outros profissionais diante da 

entrevista ter sido realizada no horário do plantão. O horário para coleta de dados foi 

definido pelo líder dos setores, com base na dinâmica de trabalho, tendo sido cedido o 

horário destinado às visitas dos enfermos, por ser considerado um horário mais tranquilo 

para ausência temporária do funcionário. 

Para alcançarmos os objetivos propostos, foi elaborado um roteiro, para nortear a 

entrevista, de forma que o tema de estudo estivesse contornado por questões relativas ao: 

ensino, prática e vivência nas respostas obtidas. Desta forma, pretendeu-se não somente 

avaliar a atuação profissional, contextualizada em sua complexidade assistencial, mas 

resgatar abordagens sobre a temática no ensino, aguçando o consciente e inconsciente para 

as experiências vividas tanto de caráter pessoal, quanto no processo formativo. 

As entrevistas individuais, por sua vez, foram realizadas após a projeção já referida 

anteriormente, com base no roteiro elaborado previamente à Qualificação, sem mudanças 

para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Conforme Silva (2018) cita “Nesta 

técnica é importante que a situação projetada faça parte, em algum grau, da realidade do 

sujeito para que ele possa fazer algum tipo de ligação entre a “ilustração” e a vida prática, 

ao mesmo tempo em que não o expõe diretamente, pois permite que ele se remeta ao 

instrumento visual/ilustrativo, o que ameniza o desconforto ao relatar algumas situações e, 

portanto, possa ter menos implicações éticas”.  

Oferecendo-se tempo suficiente para compreensão dos trechos de filmes projetados 

e leitura da legenda acerca da história de Eleutéria, foram realizadas 10 perguntas que se 

encontram em anexo, intitulado como Roteiro de Entrevista com Tópicos-Guia
7
, 

caracterizado como uma entrevista aberta ou não-estruturada, onde o informante aborda 

livremente o tema proposto (MINAYO, 2001). 

                                                           
7
 Documento disponível para consulta em apêndice A. 
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As entrevistas com os 10 participantes tiveram uma duração variada, de 5 minutos a 

40 minutos e 31 segundos, emergindo questões pertinentes ao estudo e acerca do status social 

da classe profissional e dilemas éticos vivenciados pelos entrevistados. 

 

4.2- Caracterização do cenário  

A pesquisa foi realizada em um Hospital Universitário da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, considerada como uma UNACON (Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia). Para melhor compreensão, o INCA (2018) esclarece que os 

estabelecimentos de saúde habilitados como UNACON ou CACON (Centro de Alta 

Complexidade Oncológica) devem oferecer assistência geral, especializada e integral ao 

paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento. Esses 

estabelecimentos deverão atuar observando-se as exigências apresentadas na Portaria Nº 

140/2014, que visa garantir a qualidade dos serviços de assistência oncológica e a 

segurança do paciente. 

A escolha deste cenário deve-se a uma questão particular de conveniência para 

pesquisadora, por não apresentar prévias relações de trabalho, evitando vieses na pesquisa, 

aditado ao fato de ser um hospital universitário, de alta complexidade e que possui desde o 

atendimento a pacientes oncológicos até outras especialidades como Cardiologia, 

Nefrologia, Doenças infecciosas e parasitárias, entre outros. 

Desta forma, há uma diversidade de especialidades com doentes crônicos, em 

possível estágio progressivo da doença, além de uma preocupação dos gestores para 

ampliação da estrutura do hospital visando uma área de internação somente para pacientes 

em cuidados paliativos. Com isso nota-se a valorização desta modalidade assistencial e 

preocupação com a humanização e integralidade no cuidado. 

Ressalta-se que, antes da coleta de dados, estive presente para apresentar-me aos 

líderes dos setores, certificando-me que, embora exista um núcleo de cuidados paliativos, 

não há sua efetiva extensão para toda instituição, pois se encontra com recursos humanos 

reduzidos e ainda em processo de consolidação. Certifiquei-me que não há leitos de 

internação exclusivos aos pacientes oncológicos, sendo as emergências atendidas na 

Emergência geral, localizada no térreo; Ambulatório de Oncologia e Quimioterapia, com 

instalações novas e também localizada no 1º andar, dividindo espaço com a reduzida 

equipe do Núcleo de Cuidados Paliativos; Enfermaria de Oncohematologia, atendendo 

https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-140-27-fev-2014
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/portaria-140-27-fev-2014
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doenças oncológicas e hematológicas (anemias, síndromes mielodisplásicas, 

hemoglobinopatias, coagulopatias, entre outros). 

 Embora os Cuidados Paliativos não sejam exclusivos a pacientes portadores de 

Câncer, optou-se por restringir a coleta de dados aos funcionários que atendem os 

pacientes oncológicos no ambulatório e enfermaria (exceto emergência e pulsoterapia que 

atendem pacientes crônicos e agudos de outras clínicas). 

 Adita-se o fato de possuir uma jornada de trabalho extensa, dificultando minha 

locomoção rotineira para a cidade onde se realizou o estudo, além do distanciamento dos 

meus locais de trabalho e moradia em relação ao hospital, não havendo companhia para 

compartilhar as coletas, o que seria um facilitador para expansão dos participantes a outras 

clínicas, conforme sugerido na Banca de Qualificação. Esta sinalização, que acredito 

enriquecer a pesquisa, foi armazenada e valorizada para um momento a posteriori. 

 

 

4.3- Caracterização dos participantes da pesquisa: 

 

Os participantes escolhidos foram profissionais técnicos de Enfermagem 

vinculados tanto como estatutários ou contratos temporários na instituição. O quantitativo 

pretendido era de entrevistar cerca de 10 técnicos de Enfermagem atuantes no serviço de 

oncohematologia, com o quantitativo a ser definido efetivamente conforme critério de 

saturação
8
 da amostra obtida.  

Com base no critério anteriormente adotado e levando-se em consideração às 

limitações apresentadas (presença de auxiliares de Enfermagem em expressivo número, 

provenientes de concursos antigos, onde esta classe ainda existia nos serviços de saúde; 

déficit de recursos humanos; férias; licenças médicas), finalizamos a coleta com 10 

participantes, de diferentes plantões do serviço diurno dos setores do Ambulatório de 

Oncologia (05 profissionais) e Enfermaria de Oncohematologia (05 profissionais).  

Os profissionais do serviço noturno (total de 06 da enfermaria, pois o ambulatório 

não funciona à noite), não foram convidados para participarem da pesquisa, mediante 

acordo realizado entre mim e o líder de rotina de Enfermagem. Isto ocorreu devido a 

dificuldade de abordá-los nesse horário de intenso trabalho com equipe reduzida, o que 

dificulta a disponibilidade de tempo para entrevista.  

                                                           
8
  Saturação foi um termo criado por Glaser e Strauss (1967) para se referir a um momento no trabalho de campo 

em que a coleta de novos dados não traria mais esclarecimentos para o objeto estudado (MINAYO, 2017). 
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Outra limitação encontrada, além da equipe reduzida de técnicos de Enfermagem, 

foram as frequentes trocas de plantão comumente realizadas entre os profissionais, 

dificultando o acesso aos profissionais elegíveis e, com isso, estendendo o tempo de 

coleta, estando esse compreendido entre Agosto e início de Outubro. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, em uma sala reservada 

disponibilizada pelos líderes dos setores, no espaço físico do próprio cenário assistencial 

dos participantes. Houve algumas interrupções necessárias para esclarecimentos sobre 

questões pertinentes aos cuidados dos pacientes atendidos, mas com total disposição dos 

mesmos para contribuição ao estudo. 

 

Critérios de inclusão dos participantes: 

 

I. Profissional técnico de enfermagem com registro ativo no COREN (Conselho 

Regional de Enfermagem); 

II. Fazer parte do quadro de funcionários do hospital, seja como contrato 

temporário ou estatutário, sem estar licenciado ou de férias. 

 

Critérios de exclusão dos participantes: 

 

I. Profissional técnico de Enfermagem licenciado ou em vigência de férias, no 

período da coleta; 

II. Profissional que atue como enfermeiro no hospital, cenário da coleta, mas atue 

como técnico de Enfermagem em outro vínculo empregatício; 

III. Estudantes do curso profissionalizante de enfermagem, em processo formativo, 

estagiários na instituição hospitalar ou profissionais com vínculo de auxiliares de 

Enfermagem, mesmo que com graduação técnica. 

 

Os entrevistados foram esclarecidos quanto aos objetivos e aos benefícios e riscos 

da pesquisa, sobre a voluntariedade da participação sem bônus financeiro e acerca do 

retorno aos mesmos e às chefias dos resultados obtidos, tendo em vista um dos objetivos 

tratar-se da sensibilização institucional para oficinas que abordem sobre a morte e os 
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Cuidados Paliativos. Isto foi possibilitado através da leitura e breve explicação do TCLE
9
 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), antes da entrevista. 

Com a autorização para realização da entrevista, mediante a leitura do TCLE, 

iniciou-se a projeção do vídeo e, ao término, gravada a entrevista para posterior 

transcrição na íntegra, através de um aplicativo de Voz do celular, com memória suficiente 

para armazenamento de todas as entrevistas em seus pormenores. 

Como já mencionado, a escolha desta classe de profissionais de saúde foi 

valorizada, pois se tratam de profissionais de Enfermagem que trabalham diretamente nos 

cuidados com o paciente enfermo e não somente em aspectos pontuais dessa assistência. 

São os técnicos de Enfermagem, até pelas atribuições conferidas pelo Código 

Deontológico de Enfermagem que são responsáveis por garantir as necessidades humanas 

básicas dos pacientes, desde a higiene, alimentação, eliminações, oxigenação, entre outros.  

Quando se trata de pacientes debilitados e dependentes dos cuidados, estes 

profissionais oferecem o alimento ou o instalam para administração através de sondas 

alimentares, realizam higiene corporal, íntima e oral, acompanham no banho de aspersão 

ou realizam banho no leito, promovem conforto e mudança de decúbito, ou seja, estão 

intimamente interligados com o paciente e seus familiares na prestação dos cuidados 

essenciais. 

Sendo assim, esses profissionais são os que mais sofrem diante do processo de morrer 

e da morte, através dos vínculos construídos, criando mecanismos de escapes para minimizar 

o sofrimento (QUINTANA et al, 2006). Segundo Kübler-Ross (1998) o fato de o profissional 

se concentrar nos equipamentos e na pressão sanguínea do paciente, por exemplo, seria uma 

tentativa desesperada de rejeitar o incômodo da morte iminente, que apavora e coloca o 

profissional em contato com a sua própria mortalidade e com a impossibilidade de cura do 

outro. 

A diferença entre as pessoas em geral e os profissionais de saúde: médicos, 

enfermeiros, psicólogos é que, na vida destes, a morte faz parte do cotidiano, tornando-se 

companheira de trabalho. Doenças com prognósticos reservados trazem uma ameaça à vida e 

um aceno à morte (KÓVACS, 2005). 

Essa proximidade com a morte em seu cotidiano profissional permite a criação de 

diferentes discursos de cunho religiosos, oriundos da experiência formadora e pessoal, 

entretanto, nota-se um distanciamento despretensioso deste profissional do paciente terminal. 

                                                           
9
 O documento para consulta consta no apêndice B. 
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No Quadro a seguir, descrevo a caracterização dos participantes do estudo, bem como 

sua respectiva identificação fictícia, em ordem aleatória: 

Quadro 2: Descrição do perfil e identificação atribuída a cada participante da 

pesquisa. 

 

Identificação Setor Sexo Idade Tempo 

de 

formação 

Tempo de 

experiência 

em anos na 

instituição 

Borboleta 

Coruja 

Ambulatório de 

QT 

Feminino 49 23 anos Aprox. 15 

anos. 

Borboleta 

Almirante 

Vermelho 

Ambulatório de 

QT 

Masculino 60 40 anos 34 anos 

Borboleta 

Pavão 

Diurno 

Ambulatório de 

QT 

Masculino 59 37 anos 34 anos 

Borboleta 

Flambeau 

Ambulatório de 

QT 

Feminino 51  31 anos 24 anos 

Borboleta 

Zebra 

Ambulatório de 

QT 

Feminino 44 18 anos 15 anos 

Borboleta 

Rabo de 

Andorinha 

Enfermaria de 

Oncohematologia 

Feminino 45 20 anos 03 anos 

Borboleta 

Esmeralda 

Enfermaria de 

Oncohematologia 

Feminino 44 24 anos Aprox. 02 

anos 

Borboleta 

Greta Ouro 

Enfermaria de 

Oncohematologia 

Feminino 46 15 anos Aprox 02 

anos 

Borboleta 

Morpho 

Azul 

Enfermaria de 

Oncohematologia 

Feminino 39 20 anos Aprox 1 

ano 

Borboleta 

Apolo 

Enfermaria de 

Oncohematologia 

Feminino 43 23 anos 2 anos 
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Fonte: Elaboração da autora. Dados da entrevista projetiva com roteiro não estruturado. 

 

 Reforça-se a ideia que se optou pela identificação fictícia dos entrevistados por 

espécies de borboletas, já que é esse o símbolo dos cuidados paliativos. A Fundação de 

Câncer divulgou que, pelo fato da borboleta viver pouco tempo seria a representante ideal 

para simbologia desta perspectiva de cuidado. Soares e Costa (2015, p. 640) reforçam que, 

nesse pouco tempo de vida, as borboletas polinizam as plantas, embelezam a natureza e 

promovem felicidade às pessoas, sendo um exemplo de que a vida não se mede só em 

tempo, mas em intensidade. 

Retomando a análise do perfil dos entrevistados, nota-se que os participantes do 

estudo possuem idades diversificadas, com tempo de formação acima de 15 anos, ou seja, 

com processo formativo iniciado há bastante tempo, apresentando tempo de experiência 

formadora e profissional densos, perpassando diferentes fases de mudanças curriculares e 

nas práticas hospitalares de assistência. 

Dos técnicos de Enfermagem do ambulatório, apenas um (Borboleta Coruja), possui 

tempo reduzido de experiência em Oncologia (aproximadamente 01 ano), com tempo 

expressivo na área de Neonatologia. Em contraponto, apenas uma técnica de Enfermagem 

da Oncohematologia (denominada Borboleta Apolo) possuía experiência em Oncologia 

antes de ser contratada para trabalhar no hospital, possuindo contato e trabalho direto com 

pacientes oncológicos e terminais em cuidados paliativos ao fim de vida. Então, pode-se 

inferir, pela faixa etária predominante e perfil dos profissionais do Ambulatório, bem como 

a partir da observação participante, que os profissionais atuantes no ambulatório de 

Oncologia apresentam como perfil: maior experiência na área oncológica, maior tempo de 

formação e idade, até mesmo diante da especificidade dos cuidados na administração com 

quimioterápicos e nas intercorrências durante o tratamento. 

Cabe ressaltar a predominância do sexo feminino em relação aos entrevistados, algo 

muito expressivo na Força de Trabalho em saúde, quiçá na Enfermagem. Em levantamento 

feito pelo COFEN em 2015, onde se traçou o perfil da Enfermagem no Brasil, 84,6% da 

equipe é composta por mulheres, embora haja uma crescente tendência à masculinização 

desta classe profissional, com aumento do contingente masculino da categoria (COFEN, 

2015). 

Analisando este perfil de entrevistados pergunto-me: será que o tempo de formação é 

diretamente proporcional à facilidade dos mesmos em lidar com o paciente terminal sob 
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seus cuidados? Há uma melhor consolidação e humanização da educação para morte e dos 

Cuidados paliativos em profissionais com maior tempo de formação e atuação? 

Cabe um estudo comparativo para avaliarmos se a questão temporal, em relação ao 

tempo de formado e de atuação, dos profissionais recém-egressos com aqueles com maior 

tempo de formação, influenciam no saber-fazer e saber-lidar com o paciente em cuidados ao 

fim da vida. Após essa breve reflexão, vislumbrando germinar sementes para produzirmos 

ainda mais neste campo de pesquisa, sigo para descrição da análise dos dados. 

 

 

4.4- Análise dos dados 

 

Como técnica de análise das entrevistas obtidas, utilizou-se a Técnica de Análise 

de Conteúdo, sem esquema de categorização prévia para analisar os dados, sendo 

elaboradas após a transcrição e análise das entrevistas. Por sua vez, essa técnica foi 

definida por Laurence Bardin (2000) “como conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. 

Para Minayo, a análise de conteúdo é “compreendida muito mais como um 

conjunto de técnicas” (2001, p. 74). Na visão da autora, constitui-se na análise de 

informações sobre o comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante 

variada, e tem duas funções: verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do que 

está por trás dos conteúdos manifestos. Tais funções podem ser complementares, com 

aplicação tanto em pesquisas qualitativas como quantitativas. 

A técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas etapas, definidas por Bardin 

(2000) como: Pré-análise, exploração do material ou codificação, tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. Ainda conforme Bardin, a Pré-análise (que diz 

respeito à fase de organização), engloba a leitura flutuante, regra de exaustividade; 

formulação de hipóteses; referenciação dos índices e elaboração dos indicadores, levando-

se em consideração o estado emocional subjacente e a preparação da matéria; sinalizações 

estas que muito contribuíram para criação de categorias. 

Tal técnica se deve ao fato do conteúdo de uma comunicação, não obstante a fala 

humana, ser tão rica e apresentar uma visão polissêmica e valiosa, que notadamente 

permite ao pesquisador qualitativo uma variedade de interpretações (CAMPOS, 2014). 
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Produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser da análise de conteúdo; 

confere ao método relevância teórica, implicando pelo menos uma comparação onde a 

informação puramente descritiva sobre o conteúdo é de pouco valor. Um dado sobre o 

conteúdo de uma comunicação é sem valor até que seja vinculado a outro e esse vínculo é 

representado por alguma forma de teoria (FRANCO, 1986). 

Para analisar as entrevistas, conforme as etapas de Laurence Bardin, recorreu-se 

também a algumas recomendações da Teórica norteadora deste estudo, Jean Watson 

(WATSON, 2005, p. 87). São eles: 

a) Ler e reler cada entrevista a fim de ter o sentido do todo, selecionando frases que 

poderiam apresentar-se como unidades significativas e os potenciais temas em que 

poderiam inserir-se; 

b) Algumas das informações relacionavam-se de forma indireta com o tema em 

estudo, sendo guardadas para discussão dos dados e não excluídas, por se tratarem de 

informações relevantes. Interpretei o significado dos enunciados e obtive, assim, o sentido 

dessas interpretações; 

c) Ao final, conforme as questões estabelecidas e a discussão pautada na leitura 

existente, obtivemos os núcleos temáticos, definidos aqui como Categorias. 

Esta categorização (categorias: termo adotado por Bardin, utilizada como 

referencial neste estudo) consiste: 

 

“[...] na classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 

rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos [...] sob um 

título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 

comuns destes elementos (BARDIN, 2016, p. 117). 

 

 

 Diante da densidade de informações obtidas na coleta de dados, foram criadas  

subcategorias a partir das categorias emergentes, para que questões relevantes e 

frequentemente mencionadas pelos entrevistados fossem contempladas nas discussões. 
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4.5- Questões Éticas da Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) e, por se tratar de pesquisas em seres 

humanos, seguiu as Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

(Resolução CNS nº 466/ 2012), respeitando-se os Princípios da Bioética (BRASIL, 2013). 

Esta submissão ocorreu em Março de 2018 e aprovada ao final de Maio de 2018, sendo 

comprovada pela CAAE: 87431618.5.0000.5243, versão 2, Parecer nº 2.680.108
10

, após 

anuência do referido Hospital
11

. 

Todos os profissionais convidados aceitaram participar da pesquisa, autorizando 

sua participação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), tomando ciência do objeto de pesquisa, objetivos, riscos e expressando sua 

autorização para participação da pesquisa e divulgação. 

Os participantes tiveram, de forma clara, os seus direitos esclarecidos, tais como 

anonimato, privacidade, sigilo, livre escolha (autonomia) em participar ou não do estudo, 

direito de retirar o seu consentimento em qualquer período do desenvolvimento deste 

estudo, ou quaisquer prejuízos pessoais ou institucionais à sua pessoa, além do direito de 

receber respostas às dúvidas relacionadas à pesquisa que, ocasionalmente, viessem a 

aparecer. 

Cabe ressaltar que os riscos aos quais os profissionais estariam expostos, por se 

tratar de uma temática angustiante e que poderia mobilizar sentimentos pessoais 

conflitantes, tentaram ser minimizados com uma projeção curta e baseada em situações de 

ficção cinematográfica, sendo escolhidos trechos não apelativos de sofrimento. Além 

disso, deixou-se explícito na leitura do Termo de Consentimento que a qualquer momento 

a entrevista poderia ser interrompida e cancelada, contudo não obtive queixas ou 

cancelamentos durante a coleta de dados, apenas momentos breves de emoção quando, por 

opção do entrevistado, resolveu-se citar uma situação pessoal de perda. 

Como garantia do anonimato, os profissionais não foram identificados pelo nome 

e, sim, através do nome de borboletas exóticas encontradas pelo mundo conforme 

mencionado em item anterior, tendo em vista o símbolo dos cuidados paliativos ser uma 

borboleta já que sua metamorfose é simbolicamente associada às transformações radicais 

                                                           
10

  Documento disponível para consulta em anexo A. 
11

 Documento disponível para consulta em anexo B. 
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que os seres humanos passam em suas vidas, sendo a morte percebida como uma 

possibilidade de renovação (COSTA; SOARES, 2015). 

Um dos aspectos do simbolismo da borboleta, sinalizado em estudo intitulado 

“Livre como uma borboleta: Simbologia e Cuidado Paliativo”, de Costa e Soares (2015), 

fundamenta-se nas suas metamorfoses: da crisálida, como um ovo que contém 

potencialidade do ser humano e a borboleta que sai dele, como um símbolo de ressurreição 

(saída do túmulo). 

As espécies escolhidas foram: Borboleta Almirante Vermelho; Borboleta Apolo; 

Borboleta Coruja; Borboleta Flambeau; Borboleta Rabo de andorinha; Borboleta Morpho 

azul; Borboleta zebra; Borboleta Greta ouro, Borboleta Esmeralda; Borboleta Pavão-

diurno. Todas raras e de beleza incontestável, assim como a atitude desses participantes 

em contribuir com a pesquisa, quiçá para mudança de paradigmas pedagógicos na 

educação profissional em saúde. 

A seguir, serão apresentados os resultados, a análise das entrevistas obtidas e a 

discussão das mesmas com base em autores citados ao longo desta dissertação, 

pretendendo-se responder as questões norteadoras e atender os objetivos desta pesquisa.  
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5 – RESULTADOS 

 

 

A partir da transcrição das entrevistas, da leitura flutuante e da interpretação dos 

dados coletados, foram avaliadas as questões emergentes nas entrevistas, que não 

necessariamente estavam vinculadas às perguntas realizadas através do Roteiro com 

tópicos-guia.  

Por se tratar de um roteiro com perguntas abertas (não estruturado), houve uma 

considerável variação no tempo das entrevistas, sendo algumas longas e repletas de 

questões enfatizadas pelos profissionais. Entretanto, pela diversidade de questões 

levantadas, nem todas foram contempladas neste estudo. 

Estas Categorias configuram-se como ferramentas importantes para introdução das 

questões pertinentes à temática da pesquisa, sendo elas seguidas de suas subcategorias, 

quando presentes: 

 

Quadro 3: Categorias e Subcategorias obtidas através da coleta de dados 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

 

 

Questões Bioéticas sobre a vida e a morte 

no contexto hospitalar 

 Medidas para prolongar inutilmente 

a vida; 

 Desrespeito à autonomia do 

paciente e familiar; 

 Princípio da sacralidade da vida X 

Eutanásia. 

 

Experiências vivenciadas diante do processo 

de finitude, balizando a atenção ao paciente 

terminal 

 Aspectos negativos vivenciados 

promotores do distanciamento no 

cuidado. 

 

 

Currículo da educação profissional de 

Enfermagem incipiente para o Cuidado 

Paliativo no processo de morrer e morte 

 Despreparo profissional para lidar 

com os Cuidados paliativos e a 

morte; 

 Formação tecnocrata voltada para 

procedimentos, em detrimento da 

humanização no cuidado. 

 

 

Desmotivação profissional para qualificação 

com vistas à melhoria assistencial ao 

paciente Fora de Possibilidade Terapêutica 

 Não valorização do status do 

técnico de Enfermagem na equipe 

multiprofissional; 

 Falta de incentivo institucional à 

educação continuada e permanente 

sobre Cuidados Paliativos e 

terminalidade da vida. 
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Fonte: Elaboração da própria autora mediante a coleta de dados. 

 

A seguir, analisaremos cada categoria, fazendo-se alusão à literatura científica que 

aborda tais temáticas. Após, discutiremos com base no escopo do trabalho. 

 

 Categoria: Questões bioéticas sobre a vida e a morte no contexto hospitalar 

 

A discussão de questões bioéticas no cuidado em saúde configura-se como 

contribuintes para proposição de soluções de problemas morais, buscando-se focar nos 

interesses coletivos, fundamentando-os do ponto de vista ético (REGO, 2007).  

Com abordagem ainda incipiente e fragmentada na educação em saúde, Rego e 

Palácios (2017, p. 242) discorrem que o ensino da bioética deveria ser transversal e 

interdisciplinar, em todo espaço acadêmico, para que o futuro profissional de saúde possa 

lidar resolutivamente com problemas concretos do cotidiano da assistência. 

Quando vinculadas à morte e ao processo de morrer, essa discussão possui diversas 

vertentes, principalmente pela dificuldade de aceitação da morte como parte do processo 

de formação deste profissional (BRÊTAS; OLIVEIRA; YAMAGUTI, 2006).  

Nas entrevistas realizadas com os 10 técnicos de Enfermagem, de um Hospital 

Universitário da região Metropolitana do Rio de Janeiro, emergiram questões bioéticas 

veemente sinalizadas nos discursos obtidos, possibilitando  desdobramento nas seguintes 

subcategorias: 

 

Subcategoria “Medidas para prolongar inutilmente a vida”: 

 

“Aí a gente vê na emergência de hospitais universitários, colocar o aluno 

para aprender a intubar, coisa erradíssima, onde aquela pessoa vira cobaia, 

mas a família não sabe disso (...). E nós, como técnicos de Enfermagem, 

temos que dar suporte a esse profissional montando o carrinho com os 

tubos e todos os materiais de intubação mesmo sem concordar” (Borboleta 

Pavão Diurno). 

    
“Eu percebo que o paciente não tem prognóstico bom às vezes, mas 

também eles não falam muito para a família; poucos falam, mas ficam 

passando diversos medicamentos até o final. Aqui eles não param não, 

pelo menos lá em cima na Hemato (...) a gente vê que, por estarmos em um 

hospital universitário, também tem essa: se você chamar a emergência eles 

vão até o final. Eles intubam, fazem isso, fazem aquilo, mesmo que esteja 

escrito para não fazer às vezes, entende? Então existe essa intervenção, 

tem toda uma problemática” (Borboleta Zebra). 
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“Eu lembro de vê-los na Pulsoterapia [portadores de doença degenerativa] 

definhando, definhando... a ponto de nem chegarem a conseguir falar (...) 

muito triste ver esse sofrimento  e acabo entrando em um dilema. Passar 

por um sofrimento desse da vida, dependendo de alguém para fazer tudo, 

às vezes consciente sem conseguir verbalizar (...). Aqui na oncologia 

também vejo eles assim. Começam o tratamento, prosseguem, vão 

definhando, definhando, sofrendo e a equipe médica investindo a todo 

custo para, no final, vermos eles ali fora pelo paliativo e logo morrerem na 

emergência” (Borboleta Flambeau). 

 

  Subcategoria: Desrespeito à autonomia do paciente e familiar. 

 

 

“Trazendo pra minha realidade de trabalho penso: pra que intubar um 

paciente com CA de pulmão, 85 anos de idade, fazendo aquela pessoa 

sofrer, evoluir para escara em trocânter, gente.. não é querer que o paciente 

morra (...) Como esse caso do paciente de 85 anos de idade, que a pessoa 

não tem mais autonomia para resolver seus problemas, isso é importante 

relatar. Nossos pacientes em cuidados paliativos geralmente são idosos em 

que a família toma conta daquela pessoa e será que aquela família é 

informada [sobre limite terapêutico]?” (Borboleta Pavão Diurno). 

 

“Temos um rapaz jovem em quimioterapia paliativa que não sabe ser 

paliativo. Uma pessoa adulta para quem deveria ser passado que a doença 

está evoluindo assim, assim e assim (...) tudo bem que não tenha mais cura, 

mas para que ele procure meio de aceitar o cuidado paliativo” (Borboleta 

pavão Diurno). 

 

“Hoje em dia nós temos um caso de um jovem, com tumor de mediastino, 

que não possui condições terapêuticas nenhuma, a mulher está grávida e 

ele vive em cuidado paliativo para tentar prolongar a vida dele pelo menos 

até a filha nascer que está previsto para dezembro, mas ele não sabe que 

está em CP. Essa é a previsão da Medicina (poucos meses) para tentar 

fazer ele chegar até o nascimento dela. Toda equipe sabe. Na família só 

quem sabe é uma tia dele que trabalha aqui e a mãe dele. Ele está  tomado 

por metástase, é uma massa tumoral enorme, sem condições cirúrgicas e 

terapêuticas nenhuma” (Borboleta Zebra). 

 

“Eu só acho que o paciente tem que ser informado sobre as propostas, sobre 

as linhas de tratamento com a autorização do paciente. Você tem que trazer 

para ele, informar a ele sobre as possibilidades. O próprio doente tem que ter 

condições né, tem que ser passada as possibilidades terapêuticas; não pode 

ser uma pessoa obtusa que não tenha condições de absorver a informação, 

não vai adiantar. (...) para ver se você vai caminhar com ele ou por ele. Não 

adianta ter uma imensidão de informações para jogar sem o paciente opinar. 

Quem vai absorver isso, de que forma será trabalhado? O familiar que esta 

respondendo por ele ou com ele vai ter saldo positivo? Estamos lidando com 

vida, isso é fato” (Borboleta Coruja). 

 

 “É uma questão delicada, mas se a gente pensa que o paciente tem as 

faculdades mentais preservadas, podendo tomar decisões e pensando na 

questão ética da autonomia do paciente conferindo a ele o direito de escolha 

(...); ele dizer pra você se ele continua com investimento ou não através de 

uma decisão compartilhada e não transferindo para ele ou  outrem esse peso. 
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Compartilhar decisões com orientação e suporte. Penso eu, que se tivesse um 

suporte com familiar e paciente orientados, talvez ele assumisse essa escolha 

com menos pesar” (Borboleta Flambeau). 

 

Subcategoria: Princípio da Sacralidade da Vida X Eutanásia 

 

“Assim, acho que a gente pode estimular a vida, porque enquanto há vida, há 

esperança para se investir. Às vezes no momento em que a pessoa está 

desistindo, talvez Deus dê a luz, o dom a algum cientista e eles achem 

alguma cura definitiva para aquele sofrimento” (Borboleta Almirante 

Vermelho). 

 

“Apesar de não achar certo antecipar a morte e ser adequado esperar em 

Deus o seu momento de morrer, não teria esperança nenhuma de continuar a 

viver naquele sofrimento [retratado nos trechos de filmes projetados], 

vegetando, só respirando. Vivendo sem qualidade nenhuma” (Borboleta 

Flambeau). 

 

“A gente é profissional e sabe o que as leis dizem a respeito disso 

(eutanásia), embora a gente perceba que para o paciente em determinado 

momento seria o ideal, porque às vezes ele tá sofrendo tanto que você sente 

que o melhor para ele era isso mesmo, entendeu? Só que a gente se segura e 

tenta sempre incentivar para outro lado, da manutenção da vida crendo em 

Deus, é nossa função” (Borboleta Zebra). 

 

“Existe um lado espiritual, cristão, e eu creio na palavra que morrer com 

Cristo é lucro porque lá no céu não existe dor, nem doença, nem câncer, nem 

AIDS. E que aqui existe um tempo. Todos passarão por esse tempo, seja 

morrendo decorrente de um acidente, de um câncer enfim… todo mundo tem 

o seu tempo aqui. Então não adianta correr nem postergar” (Borboleta 

Esmeralda). 

 
“Não sei aqui, mas no INCA, tem o núcleo de assistência Espiritual, o 

NAVE. Mas um dia estava aqui com um adolescente de 16 anos muito 

grave, passando mal e comecei a orar pedindo para deus dar uma chance 

para ela, afinal minha filha só tem 15 anos também, e aí? Então naquela 

oração, naquela oração intensificada. E a mãe pelo zap me respondia, 

quando eu não estava de plantão: nossa hoje ela está melhor, hoje ela está 

sorrindo. Glória a Deus por isso, ou seja, o Senhor é tremendo. Ou seja, a fé. 

Tenha fé, ore, que Ele fará o melhor para manter a vida” (Borboleta Apolo). 

 

 

 Categoria: Experiências vivenciadas diante do processo de finitude, balizando a atenção ao 

paciente terminal. 

 

 A prática profissional em saúde é repleta de diversidades: lidamos com diferentes 

faixas etárias, atendendo suas necessidades específicas; com o nascimento, desenvolvimento e 

a morte; com as diferentes estratégias de ensino, modificadas de acordo com o ponto de vista 
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cultural, além das experiências não profissionais e sim pessoais que, mesmo sem 

embasamento científico, contribuem para assistência. 

 Desta forma, não podemos refutar que, mesmo com todo conteúdo ético e específico 

da área da saúde, apreendido no espaço formativo, os laços afetivos, vínculos e experiências 

pessoais vivenciadas no cotidiano acrescentam ao operarmos o cuidado ao próximo. 

Com base nesta reflexão, selecionamos trechos das entrevistas obtidas, atinentes à 

subcategoria: Aspectos negativos vivenciados promotores do distanciamento no cuidado, 

resultante do desdobramento da categoria em discussão. 

 

“Meu primeiro contato com a morte foi no Fundão, em uma criança com 

leucemia, bem pequeno, por isso que não quis mais trabalhar com criança. 

Foi uma dor muito grande para mim, pois trabalhei a noite inteira em cima 

dessa criança. Repondo sangue, tira sangue, punciona. Na passagem de 

plantão Reginaldo foi embora. Eu me acabei e não tive mais suporte para 

trabalhar com criança. Sai dos dois hospitais Infantis e só fiquei aqui, pois 

não tive mais estrutura para trabalhar com pediatria” (Borboleta Pavão 

Diurno). 

 

“Lembro quando trabalhava na emergência daqui e eu tinha uma paciente 

com Câncer de pulmão em estágio avançado, que estava num box 

reservado; ele foi para emergência somente para morrer em um box 

separado e não parar [Parada Cardiorrespiratória] na enfermaria. Aquilo 

foi tão agonizante ela pedindo não me deixa morrer, sem conseguir 

respirar (....) foi horrível. Enquanto a médica sentada estava dizendo que 

não ia fazer nada mesmo, pois a paciente era terminal. Isso acaba 

afastando” (Borboleta Coruja). 

 

“Eu via na enfermaria, principalmente, que muitos profissionais desistiram 

de trabalhar naquele setor por conta disso aí, não lidavam bem com o 

sofrimento, a morte; todo paciente que morria iam até o banheiro chorar e 

ficavam angustiados. Então muita gente ficava em depressão, pessoas 

falavam que não aguentavam, “não, eu quero sair desse setor”, entende?” 

(Borboleta Flambeau). 

 

“Tivemos uma paciente de 16 anos, nossa aquilo me desestabilizava 

porque é uma adolescente. Sabe? É mais difícil. Tudo bem que você pense 

que isso vai acontecer com todo mundo, mas poxa, um adulto já viveu e o 

adolescente? E para mãe dela. Meio que injusto. Só que claro, eu lembro 

que não era só eu. A maioria das meninas, a gente se trancava lá no quarto 

e na salinha de curativo… nossa era muito difícil. Pensávamos também em 

como seria a nossa morte. Ela[adolescente] passou por um momento muito 

difícil e era muito difícil para gente também. Eu pensava, nossa eu quero 

sair da enfermagem. Não dá para mim não, cara. Para gente uma criança, 

uma adolescente, um doce de criança, filha única cara, não é justo…” 

(Borboleta Rabo de Andorinha). 

 

“A gente não se envolve (...) eu sou uma pessoa que não procuro me 

envolver muito com o paciente, pois eu já me envolvi bastante e eu sei que 

se eu me envolver acabo não conseguindo trabalhar. Então, eu fico com 
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medo. Vejo o sofrimento deles, entendo, mas eu procuro não me envolver 

muito, pois eu já passei por situações que foram muito difíceis para mim” 

(Borboleta Apolo). 

 

“Minha formação não me preparou para isso. Foi assim: coloca um biombo 

ali e deixa. Sem julgar, mas a gente continua ali, naquele plantão, vendo 

aquele paciente dar o último suspiro. Aquele paciente que até ontem estava 

ali conversando com você, rindo e brincando. E eles (médicos) vêm, não 

passam nem mais visita. Prescrevem o que tem que prescrever e vão embora. 

E a gente? Continua aqui dentro até o último suspiro do paciente. Pra mim a 

pior parte é do paliativo de fim de vida. Do convívio diário. Tivemos há 

pouco tempo uma paciente aqui agonizando por 5 (cinco) dias, em “gasp” 

por 5 (cinco) dias. Até o último suspiro. É uma tortura psicológica muito 

grande, não consigo  ficar próximo” (Borboleta Esmeralda). 

 

 

Categoria: Currículo da Educação Profissional de Enfermagem incipiente para o 

Cuidado Paliativo no processo de morrer e morte 

 

O ideário dos Cuidados paliativos, veiculado no Brasil, explicita a importância de uma 

área anteriormente negligenciada pela Medicina: a moralidade ou os princípios morais. 

Conforme Menezes (2004, p. 97) “não se trata mais, portanto, apenas de uma referência a um 

corpo de conhecimentos científicos. Uma vez que, a medicina encontra seus limites para 

curar, os princípios de sua prática são alterados”. Os princípios básicos dos Cuidados 

Paliativos são apresentados a partir das críticas ao modelo da “morte moderna” e à formação 

de equipes de saúde, sendo este modelo voltado, prioritariamente, para cura e abandono dos 

doentes Fora de Possibilidade Terapêutica. 

Diferente de outras profissões que não entram em contato direto com pessoas, os 

profissionais da saúde chegam a utilizar os seus corpos como ferramenta de trabalho, tanto do 

ponto de vista físico-ergonômico, quanto afetivo (FIGUEIREDO, CARVALHO, 1999). 

Assim, diante do outro que vive a dor, o sofrimento, conflitos internos diante das incertezas 

de diagnósticos e tratamentos, nas aquisições de sequelas e limitações da qualidade de vida, 

não compartilhar afetos na relação profissional-paciente, seria algo mecanizado e sem 

enriquecimento relacional para ambas as partes (CHAGAS, 2016). 

Portanto espera-se, na reformulação de currículos, a formação de profissionais com 

perfil para atendimento das necessidades multifatoriais da sociedade, mediante articulação 

entre as disciplinas no campo profissionalizante técnico- teórico e desatando nós críticos que 

engessam a assistência em saúde. 
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 Abaixo, listo os trechos das entrevistas concernentes à subcategoria: Despreparo 

profissional para lidar com os Cuidados Paliativos e a morte, exemplificando a discussão 

iniciada acima: 

 

 

“Olha, eu tenho formado mais de 40 anos então muita coisa discutida hoje 

em dia não era falado, inclusive sobre Paliativo. Então sobre a vida e morte 

sim era abordado (...). A morte era falada de forma abrangente, inclusive 

sobre o respeito ao corpo durante o preparo” (Borboleta Almirante 

Vermelho). 

 

“Era mais discutido sobre como lidar com o corpo, higiene e cuidado no 

preparo do óbito e a atenção para família. Na época, o SENAC deu um curso 

sobre Psicologia, um dos primeiros cursos da área voltado para morte, no 

qual tive oportunidade de participar. Acontece que temos uma Emergência 

fechada referência em atendimento oncológico, onde nem os médicos, nem 

os técnicos, nem ninguém possuem preparo e nem leito específico para 

paciente oncológico e terminal. Sobre cuidado ao fim de vida, você vai ver 

muito técnico, muito enfermeiro e médico deixando o paciente de lado sem 

suporte adequado para controle de dor, por exemplo. Às vezes morfina e 

dipirona aprazadas no mesmo horário, sem alternar, sem intervalo, com uma 

“ladainha” muito grande se você corrige” (Borboleta Pavão Diurno). 

  

 Este despreparo foi também posto em evidência nos seguintes trechos: 

 

“A prática te expõe a essa situação, mas ela não te capacita a trabalhar isso 

[Cuidados Paliativos ao fim de vida e morte]. Ela te expõe[...] se houvessem 

realmente outros profissionais capacitados, habilitados a te desenvolver e te 

facilitar a isso, talvez facilitaria o seu trabalho com esse paciente terminal, 

até mesmo relacionado ao seu emocional. A gente não precisa só ter o olhar 

diferenciado para o cuidado com paciente terminal, a gente tem que saber 

atuar. O olhar diferenciado, sensível ao tema é importante, mas sem atitude é 

inútil” (Borboleta Coruja). 

 

“Tem muito tempo que me formei, mas não me lembro de ser comentado 

sobre a morte. Aqui o que eu vejo ser comentado sobre morte é quando 

procuro conversar algo sobre Cuidado Paliativo. Também não me lembro de 

ter sido discutido aqui [no ambiente de trabalho] sobre morte em curso, 

fórum ou palestra. Já passei por situação do paciente do cuidado paliativo 

compartilhar a ida dele para esse núcleo, me perguntar sobre medicação e 

cuidados e eu não ter palavras para usar, o que dizer por não ter 

conhecimento do tema” (Borboleta Flambeau). 

 

“Eu acho que era muito pouco [abordagem sobre a morte e o processo de 

morrer]. A morte era vista como um procedimento técnico do preparo do 

corpo, não sei se ainda continua, mas essa parte dos cuidados paliativos acho 

que fica mais para quem faz uma especialização porque na verdade no curso 

geral você  não vê. Tanto pra faculdade né, para nível superior, você não tem 

algo tão aprofundado sobre os cuidados paliativos (...) então a gente vai 

aprendendo com a vida mesmo no dia a dia, na prática” (Borboleta Zebra). 
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“Não, não discutimos sobre a morte [na formação]. Só era discutido como se 

realizava o preparo do corpo. Realmente você tem que ter essa questão no 

curso, pois é muito diferente você só preparar o corpo do que lidar com 

aquela situação [da morte]. É muito complicado mas (…) Eu falo que aqui  é 

uma instituição de ensino mas deixa a desejar. Eu vou ser muito sincera, aqui 

é uma instituição de ensino e eu ainda sei muito pouco e o pouco que eu sei é 

porque eu começo a incomodar perguntando, procurando. Sobre esses 

termos [distanásia, eutanásia, Cuidados paliativos], desconheço a fundo, sei 

muito pouco (Borboleta Rabo de Andorinha). 

 

 

Endossando o discurso apresentado na pesquisa intitulada “A morte e o processo de 

morrer na perspectiva dos estudantes de Enfermagem”, de Fortes e Ribeiro (2012, p. 37), 

vimos claramente nas falas acima destacadas “um conhecimento vago sobre o assunto (Morte 

e Cuidados Paliativos ao fim de vida) e uma necessidade de complementação para uma 

formação holística e também humanizada”, uma vez que, discutir a morte é reafirmar a vida, a 

sua importância até nos momentos finais (KÓVACS, 2005). 

 

“A morte foi vista mais como uma coisa técnica, de preparo do corpo. Na 

minha experiência anterior em clínica médica não víamos tanto essa questão 

da morte e quando entrava a questão de não investir mais, entrava logo o 

médico e o psicólogo para conversar com a família, sem termos acesso. E 

nossa atuação então era mais técnica, mecânica. É a primeira vez que 

trabalho e lido com cuidados paliativos na terminalidade mesmo (Borboleta 

Morpho Azul). 

 

“Vi sobre a morte de uma forma muito superficial para o necessário a minha 

formação. Tive que aprender mesmo na prática. Vi mais sobre preparo do 

corpo, essas coisas (...). Foi mais a vivência; esse processo dos cuidados eu 

vi muito pincelado” (Borboleta Greta Ouro). 

 

“Minha formação não me preparou para isso. Foi assim: coloca um biombo 

ali e deixa. A parte do paliativo pra mim é muito ruim porque não vi na 

formação e tenho dificuldade em lidar com a morte” (Borboleta Esmeralda). 

 

 Já a subcategoria: Formação tecnocrata voltada para procedimentos, em detrimento da 

humanização no cuidado, faz-se necessário abordar, pois se correlaciona em profundidade 

com o referencial teórico escolhido para a pesquisa, da Teoria do Cuidado Transpessoal. 

Como citado por Silva et al. (2010, p. 550), o cuidado transpessoal tenta se sobrepor à 

valorização da tecnologia (que estima somente a cura) e procura considerar como prioridade o 

próprio paciente. Abaixo, trechos condizentes a este introdutório. 

  

 “Para acrescentar acho que as pessoas precisam se conscientizar que morte é 

morte, não podemos trazer o outro de volta, mas devemos respeitar a hora 

dolorosa do paciente e familiar. Tem pessoas que falam alto, sem 

sensibilidade, utilizam palavras de baixo calão. Eu já passei por isso nesse 
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momento de extrema sensibilidade na enfermaria. Dar o tempo para aquela 

pessoa partir, sem se preocupar somente com o preparo do corpo, 

tamponamento... deixar aquele corpo descansar” (Borboleta Pavão Diurno). 

“Não estou falando mal do técnico de Enfermagem, mas há situações em que 

o profissional não repassa informações importantes aos superiores 

(hierárquicos). Faz de conta que não existe. Um sintoma qualquer é 

significativo e essa doença que eles possuem é global e precisamos fazer o 

nosso melhor” (Borboleta Pavão Diurno). 

 

“Importante a gente conhecer sobre o paciente e indicação de paliativo 

porque senão você continua como a família do paciente, pensando que 

aquele paciente ainda tem jeito de se salvar. Faz toda diferença ter 

conhecimento para cuidar, mas nem todos cuidam na hora de prestar 

assistência” (Borboleta Flambeau). 

 

“Se tivesse uma estrutura na formação, no curso, para que o técnico saísse do 

curso com um olhar mais humano ele passaria a valorizar por ser o amor de 

alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, passando a cuidar melhor e o 

paciente a ter mais confiança” (Borboleta Morpho Azul). 

“Eles perguntam muito para o técnico, porque o simples fato de examinar, 

colocar um esteto [estetoscópio] e falar não é um contato direto. O contato 

direto é de manhã levar aquele paciente para tomar banho. Muitas vezes o 

médico chega, fala algumas coisas, mas existe aquela barreira: “eu não vou 

perguntar com medo de levar um “fora”, mas quando sair vou perguntar ao 

técnico fulano (eles utilizam muito o nome do profissional). Depende de nós 

para higiene, dar alimentação. Não parece, mas é muito mais. Não parece 

mas aquela pessoa que te deu o banho retirou os restos de comida do local, 

deu sua medicação, troca sua fralda é aquela que vai ler a prescrição com 

cautela, vai ver o que está sendo feito e administrar aquela medicação que 

vai lhe dar vida” (Borboleta Esmeralda). 

 

 

A dignidade no cuidado ao paciente e o comprometimento com a integralidade da 

atenção são importantes pilares nos Cuidados Paliativos ao fim da vida. Posto isso, a fala 

abaixo resume a conscientização profissional desta linha continuada de atenção em saúde: 

 

“Eu vi uma entrevista de uma médica que se formou em cuidados paliativos 

e, quando ela estava na faculdade lá na USP, comentou que o médico 

[durante o estágio] disse que não tinha o que fazer com o paciente terminal. 

Aí ela respondeu: como assim não tem o que fazer? Então nós não temos que 

nos preparar só porque ele vai morrer? Nós não temos mais o que fazer? E a 

medicação pra dor, o conforto proporcionado, a medicação para enjoo, a 

macronebulização se ele estiver sentindo falta de ar? Então é isso, tem sim o 

que ser feito” (Borboleta Morpho Azul). 
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 Categoria: Desmotivação profissional para qualificação com vistas à melhoria assistencial 

ao paciente Fora de Possibilidade Terapêutica. 

  

“Para eu cuidar,  preciso estar bem. Preciso cuidar bem também do familiar 

que sofre muito. Como que vou acalentar ele se meu emocional está lá 

embaixo. Olhar para o funcionário como se ele fosse um paciente. O ruim 

disso tudo [da não valorização] é de achar que nós técnico somos burros, até 

porque se eu fizer algo errado, quem responde sou eu. Então assim, não é 

toda uma responsabilidade? Então estamos aqui só de corpo presente? A 

peça fundamental do cuidado está aqui [apontando para si]. Já até conversei 

com a enfermeira que está montando outro negócio, fora da Enfermagem. Só 

não larguei ainda porque preciso (Borboleta Esmeralda). 

 

 

No destaque supracitado, nota-se explicitamente o sentimento de descontentamento 

profissional e a não valorização do status do técnico de Enfermagem na equipe 

multiprofissional, caracterizado pela frase “achar que nós técnicos somos burros”, 

considerando-os apenas como executores de procedimentos técnicos, sem análise crítica e 

embasamento científico. Tais manifestações, de angústia e desestímulo, seguem abaixo: 

   

“Eu me sinto uma “limpadora, trocadora de fralda” porque você vive no 

automático sem te incentivarem a refletir o porquê isso. Não é só aqui, mas 

sim em tudo quanto é lugar. Você é técnico de Enfermagem e só serve para 

limpar. Eu quero aprender, quero saber o porquê para poder ajudar melhor. 

Quero poder participar” (Borboleta Rabo de Andorinha). 

“Ah o técnico não sabe de nada (como falam)... como assim eu não sei? 

Sei até a dose. Tanto eu sei que quem vai preparar e administrar sou eu. 

Como fala assim? A gente sabe porque prepara e administra. Uma vírgula 

errada, você vai olhar e reconhecer. O erro foi onde? O médico não 

prescreveu? Mas eu vou lá sinalizo e ele corrige. Tudo bem que eles nem 

agradecem, mas fui lá e fiz a minha parte. Essa falta de valorização do 

técnico as vezes me dá uma certa desmotivada. A gente não é valorizado, 

só sabem cobrar, mas também não sabem explicar, ensinar, orientar, 

entendeu?” (Borboleta Greta Ouro). 

 

“Eu acho que os gestores tinham que pensar um pouco no técnico de 

Enfermagem. Orientar mais esse técnico, valorizar mais esse técnico, 

porque é ele que vai passar pro enfermeiro o que você tá vendo no 

paciente. Se você não souber ensinar ele, como ele vai te passar?” 

(Borboleta Greta Ouro). 

 

“Eu sinto falta de me sentir parte da equipe, porque geralmente é mais para 

enfermeiros, para nível superior [a discussão de casos e condutas]. Os 

técnicos acabam sendo deixados para trás e a gente precisa. Nós 

precisamos de apoio sim, mas fazer o que né?” (Borboleta Apolo). 

 

“Eu acho importante, inclusive os rounds não serem lá dentro [sala de 

reunião] e incluir os técnicos. Poder pegar um ou outro profissional e 
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explicar sobre o quadro clínico do paciente. Pegar e perguntar, você sabe o 

que é Linfoma? Mieloma? Você trata muitas vezes do paciente e tem que 

aprender tudo pela internet. Pegar aquela doença e ler. Então você vê 

aquele tipo diferente de câncer e vai ler, porque não existe essa retirada de 

dúvida, uma conversa sobre isso” (Borboleta Esmeralda). 

 

“Eu gosto de contribuir, conversando com o profissional que esteja 

envolvido no momento porque eu acho que, assim que me formei o técnico 

era preparado apenas para diluir, preparar medicação, administrar e sair. A 

gente mal tinha tempo para conversar com o paciente e saber sobre o 

histórico dele. Hoje não me vejo assim. Acho importante a gente participar 

(...) participar dos rounds, quando o médico e o enfermeiro transmitem 

informações importantes do paciente para melhor cuidar. Acredito que o 

técnico por ter mais tempo com o paciente, acompanhá-lo no banho, fazer 

medicações, aferir sinais vitais, identificar a febre, tem que ter uma 

estrutura para passar para ele [paciente] algo” (Borboleta Morpho Azul). 

 

 

Entretanto, embora o status do técnico na equipe seja desvalorizado, ocorre o inverso 

quando tratamos do olhar dos familiares e pacientes acerca destes profissionais, conforme 

citado a seguir. 

“Acho que assim, durante muito tempo, a hierarquia do médico e do 

enfermeiro acabou afastando a família e o paciente. A família só conhece e 

só sabe o básico e pronto. O técnico de Enfermagem acaba sendo mais 

humano, por estar ali do lado. Até pelo fato de não ser de nível superior, não 

falar em termos técnicos, palavras mais difíceis, eles acham que é mais 

acessível. Acontecem casos do médico conversar com o paciente e quando 

ele sai, ele vira para o técnico de Enfermagem e pergunta: que medicação é 

essa? para que serve? Aí a gente fala: ué, mas o médico não acabou de sair 

daqui? Eu não entendi direito” (Borboleta Morpho Azul). 

   

“É porque o técnico de enfermagem ali [na realização dos cuidados e 

atendimento das necessidades humanas básicas] vira um confidente, um 

psicólogo. Então, eles, o paciente e a família do paciente, te envolvem em 

tudo. Entendeu? Semana retrasada faleceu uma paciente que ela me 

chamava de florzinha. Aí a família dela chegava “ah minha florzinha que 

cuida de mim, ela é tão boazinha, ah ela é isso e é aquilo” (Borboleta 

Apolo). 

 

“Existe uma diferença na relação. Isso porque o enfermeiro vai com um tipo 

de linguagem, o médico também, e eles no final acabam perguntando pra 

gente que fica mais tempo e entende a linguagem deles, aumentando essa 

relação de proximidade” (Borboleta Greta Ouro). 

 

Outra questão, insistentemente sinalizada pelos entrevistados, diz respeito à 

subcategoria: Falta de incentivo institucional à educação continuada e permanente sobre 

Cuidados Paliativos e terminalidade da vida. Tais questões encontram-se expressas abaixo: 
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“Veja bem, esse ano tiveram 2 (dois) cursos em que não fomos liberados 

porque o salão [da Quimioterapia] não pode ficar descoberto [de 

profissional]. Eu fui convidado para fazer um de Hemoterapia [banco de 

sangue], mas não fui liberado. Antigamente quando eu era da prefeitura 

meu fazia muitos cursos mas aqui é muito raro. Sobre cuidados paliativos 

sei que vai ter um em novembro mas não foi avisado pela equipe de 

cuidados paliativos, porque geralmente é só voltados para elas (...). Não 

temos acesso” (Borboleta Pavão Diurno). 

 

“Quanto a incentivo da instituição para abordar questões inerentes à morte, 

luto e cuidados paliativos não vejo incentivo nem para paciente, familiar, 

muito menos para o profissional, para quem está ali na ponta” (Borboleta 

Coruja). 

 

“Com certeza é muito voltado para nível superior. Até porque a gente não 

sabe. Aqui então no ambulatório pouca gente sabe dos cursos; quase não 

chegam até nós, não sei o porquê; se eles cortam pra gente não sair do setor 

por ter poucos profissionais; muito pouco. Sobre esse cuidado paliativo 

raramente, acho que deve ter tido um ou outro aí, mas a gente não participou 

não” (Borboleta Flambeau). 

 

“Recentemente teve um cursinho aí e as meninas participaram; eles 

escolheram algumas pessoas e foram. Acho que vira e mexe tem alguma 

coisa. Não é ampla divulgação, mas tem sim” (Borboleta Rabo de 

Andorinha). 

 “(...) Porque as primeiras vezes que cuidei de paciente terminal eu não tinha 

tanto o que falar, abordar para cuidar porque gerava um bloqueio. Até para 

dar um bom dia, porque você sabe que ele não terá um bom dia. Acho que se 

o técnico fosse preparado para quando saísse do curso e até para encarar o 

estágio ele já saberia passar mais tranquilidade para o paciente, saberia como 

conversar, sem agir no automático” (Borboleta Morpho Azul). 

 

“Paciente hematológico aqui pra mim é muito complicado, principalmente 

que aqui eles não explicaram muito pra gente como era o perfil desse 

paciente. Então, a gente teve que entrar sim e viver a situação para 

aprendermos sozinhos” (Borboleta Greta Ouro). 

 

 Desta forma, neste capítulo procurou-se destacar as falas mais expressivas dos entrevistados, 

responsáveis pela construção das categorias e subcategorias aqui listadas. No próximo capítulo 

discutiremos tais resultados, à luz dos autores que tratam os temas levantados. 
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6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 CATEGORIA: Questões bioéticas sobre a vida e a morte no contexto hospitalar 

 Subcategoria “Medidas para prolongar inutilmente a vida”: 

 

A análise dos trechos das entrevistas acima destacados, remete-nos a discutir sobre 

questões bioéticas relacionadas ao prolongamento da vida, com sofrimento e sem qualidade, 

mediante intervenções profissionais “a todo custo, mesmo quando há pouca ou nenhuma 

chance de recuperação da saúde ou de se ter uma existência humana digna” (LIMA; REGO; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015, p. 32). 

Por se tratar de um hospital universitário, onde existem processos pedagógicos de 

treinamento em serviço, corre-se o risco de aumentar, exponencialmente, a probabilidade de 

realização de procedimentos como estratégia de aprendizado, mesmo diante de um paciente 

em progressão irreversível e grave da doença. Isto posto, os procedimentos terapêuticos 

intervencionistas instaurado configurariam como uma desumanização do cuidado, de modo 

que o interesse pela doença não deve suplantar o interesse pelo doente, sendo este o 

verdadeiro protagonista do cuidado (HESBEEN, 2000). 

Contudo, a própria dificuldade do profissional, em precisar o exato momento da 

morte, torna-se um fator que gera conflitos bioéticos, em relação ao limite terapêutico. 

Quando parar? Até onde prosseguir e sob qual perspectiva? 

Com tantos questionamentos, dilemas vivenciados e interesses de aprendizado para 

“melhor cuidar no futuro”, estes profissionais, principalmente os profissionais médicos, 

sentem-se receosos diante da responsabilidade apresentada, afastando-se ainda mais do 

contato e da escuta ativa. 

 A tecnologia e seu uso pela equipe de saúde aumentaram a distância entre o 

profissional e o binômio paciente - família, permitindo maior controle médico sobre o 

tempo e as circunstâncias da morte, transformando-os em árbitros de uma existência 

artificial, prolongada e dolorosa (QUINTANA et al, 2006). Desta forma, a equipe de 

Enfermagem, em especial os técnicos que prestam assistência contínua a todas as 

necessidades do paciente, entram em intenso sofrimento emocional, cooperando para esta 

falta de humanização. 
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 Subcategoria: “Desrespeito à autonomia do paciente e familiar” 

 

Apresentando-se como aspecto fundamental na prática clínica, a tomada de decisão 

requer que os profissionais de saúde reflitam sobre suas escolhas, considerando não somente 

a relevância técnica, científica, como também a pertinência ética (LIMA; REGO; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015). Neste contexto, a autonomia do paciente e o 

compartilhamento da tomada de decisão tornam-se essenciais para o preparo do plano de 

Cuidados Paliativos e ao fim da vida, elaborados para o paciente fora de possibilidade 

terapêutica. 

Entretanto, evidenciamos nas entrevistas que, seja por medo de implicações jurídicas 

ou por adoção de uma postura paternalista no processo decisório, resulta-se em fragilidade 

no planejamento do cuidado prestado, acarretando o desrespeito à autonomia do paciente e 

familiar. O paternalismo tem suas raízes na própria formação do Estado brasileiro e na 

fragilidade democrática de nosso país, que, apenas a partir da promulgação da constituição 

de 1988, passou a contar com a Legislação que protege os direitos individuais e coletivos 

dos cidadãos de forma ampla, com um ordenamento jurídico, que elege o direito à vida 

como medida fundamental e inviolável do ser humano (SANTOS, 2017, p. 17). 

 No campo da bioética, diversos dilemas são discutidos, dentre eles o Princípio do 

Respeito à Autonomia da Pessoa (PRA). Neste, a autonomia do paciente deve ser considerada 

como princípio basilar da conduta ética dos profissionais da área da saúde humana, isto é, 

deve estes profissionais respeitar a pessoa do paciente em suas decisões e escolhas, quer esteja 

sadio ou doente (CAMPOS; OLIVEIRA, 2017). 

Nos destaques pertinentes a esta subcategoria, a questão da autonomia do paciente 

demonstra-se bem evidente, seja com relato de situações vivenciadas pelos técnicos, quanto 

pela reflexão acerca deste direito universal. Muitos profissionais, bem como familiares, 

esquivam-se de compartilhar o processo decisório com o paciente, seja pela trajetória 

terapêutica escolhida ou pela sua suspensão. Trata-se de considerar uma notícia ruim a partir 

da conhecida conspiração do silêncio, esforçando-se para que a verdade não seja dita e 

superficialize-se a comunicação (LIMA; REGO; SIQUEIRA-BATISTA, 2015, p. 36). Sendo 

assim, o exercício da autonomia garantiria o direito a cada pessoa para dispor de sua vida 

segundo a própria vontade, assegurando uma “boa morte” (SIQUEIRA-BATISTA; 

SCHRAMM, 2008). 

Como no relato de “Borboleta Zebra”, além da exiguidade da autonomia ser praticada 

pela centralização do poder decisório na figura do médico, nos deparamos com familiares 
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pressionando condutas na relação médico-paciente, como forma de evitar sofrimento e 

preocupação ao ente querido, não lhes permitindo decidir por si. 

Segundo Beauchamp e Childress (2002), o respeito à autonomia é um dos pilares do 

Principialismo, onde o ser humano dotado de racionalidade e capacidade de autogoverno 

possui condições de decidir por si mesmo, conforme suas escolhas, não cabendo tratá-lo como 

mero instrumento de aprendizado, mas sim como protagonista do cuidado. 

 Coadunando com a literatura de referência, somente “quando os principais 

interessados (pacientes) estejam impedidos de optar e não existam diretivas antecipadas, são 

os familiares e/ou representantes legais que deverão assumir o protagonismo do processo 

decisório” (LIMA; REGO; SIQUEIRA-BATISTA, 2015, p. 36). 

 

 Subcategoria “Princípio da Sacralidade da Vida X Eutanásia” 

 

Nesta ótica de análise, encontramos como menção nas entrevistas realizadas, questões 

que remetem ao Princípio da Sacralidade da Vida (PSV) X Eutanásia. Ambos os termos já 

foram conceituados ao longo da dissertação, entretanto, cabe darmos sequência a discussão 

com base na visão contemporânea da Eutanásia, definida como “a abreviação do processo de 

morrer de um enfermo, por ação ou não-ação, com o objetivo último de aliviar um grande e 

insuportável sofrimento” ( SIQUEIRA-BATISTA ; SCHRAMM, 2008, p. 58). 

O PSV, frequentemente, seria utilizado como justificativa ética para não antecipação 

da morte, sendo a vida uma dádiva divina, relacionando-se a sua concepção como um bem 

individual. Portanto, deve ser garantido a todo custo, assegurando-se um valor moral à 

existência humana (DINIZ, 2006; SCHRAMM, 2007). Estes conceitos, de dualidade notável 

às interpretações coletivas, foram eloquentemente sinalizados nos discursos, exemplificados 

no conflito interno entre acreditar na condução divina da morte e o medo do sofrimento, sem 

qualidade de vida, simplesmente sendo mantida a existência baseada na preservação da 

função cerebral e cardíaca. 

A questão da Sacralidade da vida mistura-se com o cunho religioso, a partir da 

dimensão sagrada imputada à vida, merecendo respeito incondicional até por parte da 

tecnociênica. Conforme Zilles (2007, p. 350), “o mundo da vida é maior que o mundo da 

ciência, pois, como seres humanos, não somos apenas razão instrumental, mas também 

coração e sentimento”. Pela tradição Judaico-Cristã, Zilles aponta que somente Deus é o 

Senhor sobre a morte e a vida, sendo esta inviolável em qualquer circunstância.  
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Conforme Szylit et al. (2009), a  maioria dos profissionais de saúde apoiam-se na 

religiosidade para busca de conforto e alento emocional, estando a  dimensão religiosa, 

enfaticamente apontada, como promotora do alívio do sofrimento de si e do outro. Portanto, 

justifica-se a contraposição presente nas entrevistas acerca da vida e da morte, desde a ideia 

de considerar aquela como valor absoluto (KÓVACS, 2003), acarretando preconceito e 

repulsa a perspectiva da eutanásia, desde refletir sobre a sua abreviação como finalização da 

consternação multifatorial.  

 

 

CATEGORIA: Experiências vivenciadas diante do processo de finitude, balizando a 

atenção ao paciente terminal. 

Subcategoria: Aspectos negativos vivenciados promotores do distanciamento no 

cuidado. 

 

 O manejo dos sentimentos e emoções, em situações particularmente difíceis como 

diante da morte, contribui para que estratégias sejam criadas para autoproteção ou 

minimização do sofrimento profissional. 

 Em um estudo realizado em Portugal, no ano de 2012, avaliando o cuidar em fim de 

vida como experiência formadora, foi obtida, a partir da análise de conteúdo de entrevistas 

realizadas, a categoria intitulada: “A formação pela experiência”. Nessa categoria iniciou-se a 

discussão explicitando que “a prática profissional depende do quadro interpretativo de cada 

pessoa e que este constrói ao longo da vida por influência de diversos fatores, traduzindo-se 

pela individualidade da forma de pensar, sentir e agir” (FRIAS, 2012, p. 21). 

 Entretanto, tais experiências de vida e, até mesmo profissionais, podem causar tanta 

angústia e mobilizar sentimentos ruins que, o resultado, possa ser o distanciamento no 

cuidado com o paciente ao fim da vida, como mecanismo de fuga e preservação do bem-estar 

mental/emocional. Onde o surgimento de uma medicina tecnológica, sem afeto e toque 

terapêutico, não admite o erro, o medo e a morte. Nesta lógica, a expressão da emoção torna-

se um problema, gerando confronto do profissional com seus próprios sentimentos e adoção 

de uma postura rotineira de assistência sem vínculo, tecnicista (SILVA, 2006). 

 Este distanciamento, relacionado às experiências não exitosas ou despreparo, acarreta 

uma desumanização e solidão no processo de morrer do paciente terminal. O isolamento por 
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biombos, em boxes individualizados como descrito em algumas entrevistas, infelizmente 

torna-se prática comum no ambiente hospitalar. 

Segundo Borges (2012) os profissionais de saúde são os que mais lutam contra a 

morte, mas sua formação e sua carreira são marcadas pelo afastamento dela. Em face desse 

ritual obsessivo de negação da morte, o indivíduo perde a oportunidade de melhor formar as 

suas concepções sobre a morte e o morrer. A impotência em não conseguir aliviar o 

sofrimento do outro, o desespero diante da perda, principalmente tratando-se da clientela 

pediátrica, contribuem para o adoecimento do profissional e até mesmo desvinculação 

empregatícia. 

Além desta justificativa, há a questão do profissional, ao lidar com o “corpo morto”, 

na hora do preparo e tamponamento, apresentar mal-estar e desconforto, estabelecendo um 

momento de reflexão de sua própria morte, indo ao encontro da literatura (ROSO; 

CORDEIRO, 2015), tornando-se impossível a cisão da vida profissional do emocional, pois 

ambos são afetados na relação do cuidado. 

Liberato e carvalho (2008) afirmam que “cuidar do sofrimento do cuidador 

profissional é fundamental. Este pode estar ferido e, ao cuidar de si, pode melhor 

compreender a dor do outro”. Poder aceitar suas feridas, favorecer a compreensão da condição 

humana e exercer solidariedade, tornam-se estratégias para si, mas que melhoram as relações 

e a qualidade de vida do paciente. 

Como ressaltado nas entrevistas, a sublimação do envolvimento afetivo pela dor de 

perdas profissionais e pessoais gera, desde descaso no cuidado prestado, até afastamento 

laboral por licença médica, diante dos transtornos mentais resultantes da impotência e dor 

perante a morte. Como medida de redução dos prejuízos ocorridos pela mobilização desses 

sentimentos negativos, “a existência de um espaço para discussões permanentes pode 

introduzir uma prática que propicie a humanização das relações entre quem cuida e quem é 

cuidado (GUTIERREZ, 2007, p.662), cabendo maior atenção por parte dos gestores 

hospitalares. 
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CATEGORIA: Currículo da Educação Profissional de Enfermagem incipiente para o 

Cuidado Paliativo no processo de morrer e morte. 

Subcategoria: Despreparo profissional para lidar com os Cuidados paliativos e a 

morte; 

A proposta dos Cuidados Paliativos privilegia o aspecto humanístico da assistência, 

requisito fundamental a um bom desempenho profissional que, no entanto, depende do 

desenvolvimento de certas características pessoais (MENEZES, 2004, p. 109) tais como: 

comunicação de más notícias, empatia, acolhimento, controle da dor e de sinais de 

desconforto, bem como um trabalho interdisciplinar onde todas as “vozes” são escutadas e 

valorizadas para o melhor planejamento dos cuidados ao paciente sem possibilidade de cura. 

O estudo do processo de morrer é justificado pelos paliativistas pela seguinte lógica: 

torna-se necessário o conhecimento detalhado das etapas do morrer, visando uma “boa 

morte”, sem sofrimento e que possa dar o suporte necessário para melhor aceitação da família 

(MENEZES, 2004, p. 109). Contudo, Kóvacs justifica que “a formação dos profissionais de 

saúde, voltada predominantemente para o aspecto técnico do manejo das doenças, não 

levando em conta a pessoa, está relacionada com a tarefa de salvar vidas” (KÓVACS, 2010, 

p. 425). 

Tratando-se de técnicos de Enfermagem, os profissionais entrevistados nesta pesquisa, 

voltamos a discussão para suas especificidades laborais. Suas competências gerais exigidas 

contemplam, basicamente, os conhecimentos referentes à atenção e à assistência da saúde 

individual e coletiva, através de ações integradas de proteção, prevenção, educação, 

recuperação e reabilitação. Quanto às competências específicas, a resolução prevê que cada 

escola as defina, para completar o currículo, em função do perfil profissional de conclusão do 

curso (BRASIL, 1999). 

Conforme Kóvacs (2010, p. 425), “observa-se neste processo de formação, a ausência 

de disciplinas que discutam aspectos cognitivos e afetivos relacionados à morte e ao processo 

de morrer”, estando a educação para a morte “embasada nos questionamentos, no 

autoconhecimento, na busca de sentido para a vida, não se tratando jamais em dar receitas, 

respostas simples, normas ou doutrinações” (KÓVACS, 2008, p. 466). Ou seja, o conteúdo 

científico, elaborado academicamente, soma-se ao campo dos afetos e vínculos para 

construção de uma aprendizagem efetiva e sólida acerca desta temática. 

Outrossim, Fonseca e Geovanini (2013, p. 121) ratificam, em sua análise sobre a 

formação médica em Cuidados paliativos, quais as atribuições envolvidas para atuação do 
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profissional de saúde atuante nesta área. Neste contexto, torna-se essencial a inclusão do 

profissional técnico de Enfermagem para contribuir no manejo adequado de sinais e 

sintomas, como forma do alívio do sofrimento com embasamento científico, evitando-se 

procedimentos não otimizadores do cuidado, conforme destacado abaixo. 

 

“A formação do profissional em medicina paliativa deve desenvolver, 

entre outras, as habilidades de comunicação, o trabalho em equipe, a 

competência na condução diante da doença em estágio terminal e o manejo 

de drogas específicas, como analgésicos, reguladores intestinais, sedativos 

e antipsicóticos, além das técnicas de suporte, de enfrentamento da morte e 

do luto que pacientes, familiares e profissionais necessitam” (FONSECA; 

GEOVANINI, 2013, p. 121). 
 

Portanto, cabem às instituições educacionais, a inserção do tema Morte e Cuidados 

Paliativos na elaboração dos currículos, de forma que este tema possa subsidiar a formação 

dos profissionais de saúde, enfatizando-se o ensino profissionalizante de Enfermagem e 

promovendo o melhor preparo para atuação profissional. 

Pelas narrativas, observa-se que antigamente (há mais de 30 anos), a formação em 

saúde apresentava uma abordagem sobre a morte de forma mais expressiva que na 

atualidade, mesmo que a conotação dada fosse o preparo do corpo. Contudo havia uma 

visão mais humanística, de respeito à identidade e à história de vida, além daquele corpo 

gélido, sendo estendida a fase do luto e aos familiares enlutados. Cabe sinalizar, justificando 

este contexto, que os cuidados paliativos, até a década de 90 do século passado, não eram 

foco do ensino no Brasil. Tais debates começaram nos anos 2000, sendo o modelo bioético 

de cuidado associado ao novo paradigma de ofertar aos pacientes recursos para 

enfrentamento de doenças crônicas em fase avançada terminal (SANTOS, 2017). 

 No estudo citado anteriormente, “A percepção do técnico de Enfermagem sobre sua 

formação em Tanatologia”, de Barros e Martins (2009), evidenciou-se uma educação formal 

inconsistente. Nove dos entrevistados (total de 10 estudantes, acrescido do docente) foram 

unânimes em apontar uma considerável lacuna durante a formação profissional, sendo a 

temática Tanatologia estudada superficialmente em sala de aula; já o outro estudante relatou a 

inexistência do conteúdo no curso. 

 Segundo Borges (2012) os profissionais de saúde são os que mais lutam contra morte, 

entretanto sua formação e carreiras são marcadas pelo afastamento dela. Com ensino 

superficial, repleto de “hiatos nos discursos”, cessando sua discussão mais aprofundada, o 

indivíduo perde a oportunidade de melhor formar suas concepções sobre a morte e o morrer, 

diante do ritual obsessivo de sua negação (SILVA et al., 2013, p. 60). 
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Sendo assim, evidenciamos que há um movimento, mesmo que descontinuado e não 

consolidado, para o estudo do processo de morrer e morte na formação em saúde. 

Entretanto, algumas variáveis precisam ser analisadas, dentre elas a “Negação da morte” 

que possa se enquadrar como um fator que limite este enfoque na formação profissional, 

principalmente por parte dos docentes, repercutindo na não abordagem em sala de aula. 

 Como citam Roso e Cordeiro (2015), apesar de não haver, nos cursos da área da saúde 

de nível superior, uma disciplina direcionada para o processo de cuidar no âmbito do final da 

vida, em cursos como o de Enfermagem, existem estágios e aulas práticas junto aos pacientes 

em processo de morrer (ROSO; CORDEIRO, 2015, p. 1002). Tal assertiva faz-se devido ao 

trabalho desenvolvido pelas autoras, de incluir o tema Morte na disciplina de Psicologia para 

Enfermagem, na tentativa de conferir visibilidade a esses cuidados e ao trabalho de 

sensibilização para esta fase da vida. 

Este incentivo da Educação para Morte e para a perspectiva do Cuidado Paliativo do 

paciente terminal, evidenciado nas crescentes publicações concernentes a esses assuntos, 

tem sido notório através das buscas realizadas nas bases de dados, como já apresentado. 

Contudo, esta extensão para a educação profissionalizante em saúde não se encontra 

equiparada, gerando enorme segregação, inferindo-se até um olhar de “demérito” em 

relação à importância da reformulação dos currículos e preocupação com a qualidade do 

ensino profissional em saúde. 

Tal afirmação, sobre a parca abordagem acerca da morte e cuidados paliativos na 

terminalidade, é extensiva também a esta discussão fora do contexto oncológico, expressando 

a valorização de serem trabalhados conceitos e aspectos em todos os espaços, formativos e de 

trabalho. 

Embora os entrevistados tenham um tempo longo de formados, poucos (20%) tiveram 

uma abordagem mais humanística (tempo superior de formação há mais de 30 anos). A 

maioria (80%) apresentou, pontualmente, abordagem da morte e os cuidados ao fim da vida, 

em aspectos técnicos vinculados somente ao preparo do corpo, corroborando com outros 

estudos que indicam a presença do conteúdo no Currículo de forma diluída, rápida e 

superficial (FORTES; RIBEIRO, 2012; BELLATO et al., 2005).  

Ainda, Kappaun e Gomez (2013) ratificam que o ensino deveria incluir, além dos 

conhecimentos técnicos sobre esse tipo de cuidado, informações sobre as competências e 

habilidades a serem aperfeiçoadas no cotidiano de trabalho. Diversos profissionais aprendem 

a lidar com a morte em seu cotidiano profissional, longe dos espaços formativos. Isso se torna 
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algo limitante para que o conteúdo na íntegra seja bem trabalhado, bem como questões 

vinculadas à humanização e preparo emocional para lidar com a terminalidade da vida e os 

cuidados de Enfermagem nessa fase. Muitas vezes, no lugar das atribuições esperadas de 

profissionais que atuam neste cenário, é encontrado o “profissional insensível”, que não 

demonstra sentimentos ou não se relaciona afetivamente com os pacientes” (FORTES; 

RIBEIRO, 2012, p. 37). Trata-se de algo apreendido erroneamente na prática e perpetuado 

sem qualquer suporte educacional que justifique. 

 

Subcategoria: Formação tecnocrata voltada para procedimentos, em detrimento da 

humanização no cuidado. 

 

Diante da fragilidade do sistema de saúde, em todos os níveis de atenção, para atenção 

conferida ao paciente terminal, faz-se necessário refletir sobre a visão humanística requerida 

nesta assistência. Vimos o quanto à burocracia do sistema de saúde tem mecanizado as 

relações estabelecidas no cuidado, bem como as dificuldades encontradas para atuação 

profissional, que desmotivam a criação de afetos e acolhimento. 

 A Política Nacional de Humanização (2000) e a Política de Atenção Oncológica- PAO 

(2005) são políticas que se configuram como marcos históricos para o binômio cuidado 

humanizado-paciente oncológico, incluindo-se a perspectiva do cuidado paliativo como uma 

linha de cuidado a ser valorizada na atenção em saúde e na formação, como destacado abaixo, 

com itens inclusos na PAO: 

II - organizar uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção (atenção básica e 

atenção especializada de média e alta complexidade) e de atendimento (promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos); 

IX - qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de saúde 

envolvidos com a implantação e a implementação da Política de Atenção Oncológica, em 

acordo com os princípios da integralidade e da humanização; 

X - fomentar a formação e a especialização de recursos humanos para a rede de atenção 

oncológica;  

XI - incentivar a pesquisa na atenção oncológica; 

 A partir disso, Roso e Cordeiro destacam que: 

 
A conformação desses espaços representa um avanço no cuidado prestado a 

esses pacientes e suas famílias, especialmente pelo tipo de atenção que é 

dispensada pelas equipes, geralmente buscando olhar e cuidar do indivíduo 
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enquanto uma totalidade, focando menos na doença e mais no controle dos 

sinais e sintomas que antecedem a morte, bem como a aproximação e resgate 

dos vínculos familiares (ROSO; CORDEIRO, 2015, p. 1002). 
 

 

Esses espaços humanizados de fato modificariam a condução dos cuidados prestados 

ao paciente em fim da vida, entretanto, mesmo com as Políticas de incentivo acima citado, 

infelizmente não identificamos uma uniformização de atitudes profissionais que vislumbrem o 

cuidado holístico. 

Contudo, devemos avaliar com maior profundidade e sensibilidade, se todos os 

comportamentos são necessariamente de frieza, mecanicistas e sem empatia. Diversas vezes 

em pequenos gestos podemos identificar o envolvimento do profissional com a angústia e dor 

do paciente, todavia as manifestações desses sentimentos são variadas não cabendo 

julgamentos. Magda Chagas, em sua tese de Doutorado (2016), relata um acontecimento em 

sua pesquisa de campo que a fez rever algumas situações:  

 

Quando cheguei à enfermaria de hematologia vivenciei a necessidade 

de deixar de lado certo a priori, certo preconceito que tinha em 

relação aos profissionais daquele setor. Aos meus olhos interpretativos 

eles eram frios e distantes dos usuários/pacientes, não conheciam os 

familiares pelos nomes e não conversavam para além da necessidade 

para os cuidados fosse medicação ou qualquer procedimento. Isso me 

provocou incômodo, mas os acontecimentos diários, o estar com eles 

em situações extremas onde os gestos, o silêncio, a voz embargada ou 

simplesmente ao me parabenizar pelo que fazia com os 

pacientes/usuários [trabalho de orientação sobre Cuidado Paliativo], se 

encarregaram de mostrar outras coisas (CHAGAS, 2016, p. 168). 
 

 

O distanciamento, já enfatizado no corpo desta dissertação, também surge como 

mecanismo de proteção emocional, promovendo, consequentemente, uma assistência 

puramente técnica e mecânica. Em consonância com tal afirmação, Chagas explica que: 

 

“[...] o uso da racionalidade e ocultamento dos sentimentos são frequentes e 

constroem e solidificam duras capas que em nada colaboram na redução de 

sofrimentos. Alguns profissionais operam no limite, no entre da razão-

emoção com tendência a decidir pela racionalidade, considerando que este é 

o caminho certo e esperado do seu agir profissional” (CHAGAS, 2016, p. 

183). 
 

 

Esta despersonalização e mecanização do cuidado humano, contrária a ótica do 

referencial teórico apresentado neste estudo, em parte vinculada ao modelo biomédico da 
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assistência em saúde, necessita ser extinto das relações humanas. Para tanto, maior 

sensibilização da equipe sobre a temática morte, somada a menor obstinação terapêutica, 

seriam boas estratégias para mudança do panorama tecnocrata assistencial. 

 

CATEGORIA: Desmotivação profissional para qualificação com vistas à melhoria 

assistencial ao paciente Fora de Possibilidade Terapêutica 

 

 Subcategoria: Não valorização do status do técnico de Enfermagem na equipe 

multiprofissional; 
  

 A sobrecarga profissional, o déficit de recursos humanos e o sofrimento psíquico e 

moral, vivenciado pela equipe de Enfermagem no cuidado, configuram-se como fontes 

desmotivadoras no seu campo de atuação. Esta desmotivação repercute na qualidade 

assistencial, no afastamento produzido nas relações humanas, bem como em adoecimento 

mental e físico.  

 Quando estudamos esse sentimento, voltado para o cuidado na terminalidade da 

vida, temos o aumento exponencial da carga de sofrimento imputada pelo medo da perda e 

autoconscientização da finitude humana. Conforme Simoni e Santos (2003), no trabalho 

hospitalar em cuidados paliativos, os profissionais convivem com a solidão, o medo da 

loucura e do adoecimento físico, mediante a mobilização emocional e física que as histórias 

dos pacientes suscitam, mesmo fora do ambiente hospitalar. Grande carga emocional e 

desgaste subsequente são repercussões geradas no desempenho de incumbências 

relacionadas ao sofrimento e à morte, resultando em relações fragmentadas e no desejo de 

abandono da profissão
 
(MENEZES, 2004). 

 A dificuldade do profissional de saúde em se deparar com a morte, incipiente 

abordagem na formação sobre conteúdos essenciais para teoria e prática, somados à falta de 

incentivo para qualificação nos locais de trabalho, tornam-se responsáveis pelo sentimento 

de desalento e tristeza que pairam sobre os trabalhadores, motivando-os a procurarem outras 

atividades laborais, como demonstrados nas falas dos entrevistados. 

 Falas eloquentes, repletas de emoção e aflição por não se considerarem membros da 

equipe multiprofissional, permeiam todos os discursos obtidos. A não valorização do status 

do técnico de Enfermagem torna-se notória, ao incluí-los numericamente como integrantes 

de uma equipe multiprofissional, porém sem conferi-los a importância devida. Desta forma, 

há o desprestígio deste profissional na tomada de decisão e na participação de discussões 

para o cuidado em saúde, como não inseri-los nos rounds multiprofissionais. 
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 Os rounds multiprofissionais e interdisciplinares tendem a enriquecer as discussões e 

valorizar todos os integrantes da equipe que prestam cuidados. Conforme Gianinina (2009), 

as reuniões sistematizadas, em grupo, devem ampliar seu conteúdo, não se limitando em 

técnicas de procedimentos, mas sim na promoção de discussões a fim de somar esforços. 

Sob esta lógica, todos podem e devem contribuir, considerando-se a premência de satisfação 

das necessidades emergentes dos pacientes na terminalidade da vida. 

Outra questão concernente a esta categoria, diz respeito à hegemonia médica e ao 

status hierárquico ocupado por esta classe. Trata-se de uma questão cultural da valorização 

médica em detrimento das demais classes profissionais, conferindo-se perspectiva unilateral 

para o poder decisório. Esta discussão envolvendo escolarização, renda diante da maior 

remuneração profissional e posição social, são questões discutidas por Pierre Bourdieu 

acerca do Capital Simbólico. 

Esta situação de poder valorizada na sociedade pela lógica capitalista, diretamente 

proporcional ao volume de dinheiro adquirido e a detenção de prestígio (SETTON, 2018), 

está profundamente vinculada aos mecanismos de dominação em uma sociedade injusta, 

repleta de desigualdades, devendo a Sociologia engajada enfraquecer esta ideia e permitir a 

valorização social conforme a articulação de sentidos conferida (BOURDIEU, 1994). Nesta 

perspectiva, encontramos: de um lado o status médico, culturalmente estabelecido e, do 

outro, a desvalorização de um profissional, essencial para o cuidado, além de requerido 

pelos usuários/pacientes por ter uma posição hierárquica e de escolaridade inferior, 

legitimando segregações criticadas por Pierre Bourdieu. 

Entretanto, embora o status do técnico na equipe seja desvalorizado dentro da 

equipe, pelos familiares e pacientes ocorre o inverso. Isso se deve pela familiaridade na 

linguagem (menos uso de termos técnicos, linguagem mais próxima da utilizada no 

cotidiano) e fácil acessibilidade deste profissional (a verdadeira articulação de sentido 

sinalizada por Bourdieu). 

 

 
Subcategoria: Falta de incentivo institucional à educação continuada e permanente 

sobre Cuidados Paliativos e terminalidade da vida. 

 
Outra questão bastante sinalizada pelos entrevistados diz respeito à falta de incentivo 

institucional à educação continuada e permanente sobre Cuidados Paliativos e terminalidade 

da vida. Como já citado na introdução desta discussão, o déficit de recursos humanos torna-

se um fator limitante à extensão dos cursos de atualização e capacitação na instituição para 
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os técnicos de Enfermagem, não gerando liberação para estudo. Esta atitude, por parte dos 

gestores e líderes setoriais, gera intensa insatisfação por parte dos profissionais, 

configurando-se como um fator de risco para sobrecarga emocional e física. 

A falta de incentivo para participação em fóruns, simpósios, cursos, congressos, 

principalmente aqueles voltados para a Tanatologia como estudo do processo de morrer e da 

morte (ASSUMPÇÃO, 2005) e os Cuidados Paliativos, podem ser responsáveis pela ausência 

de reflexão crítica e tecnicamente competente, reproduzida nos espaços de saúde, 

principalmente por profissionais de nível técnico, contribuindo para seu desprestígio social. 

Sendo assim, limita a participação desses profissionais nos campos de discussão 

acerca testes temas, perpetuando a “invisibilidade social” desta classe profissional, dentro do 

sistema de saúde e no âmbito acadêmico, bem como as iatrogenias acometidas por 

desconhecimento. 

 
Validando os relatos destacados, com base nas variáveis que contribuem para 

desmotivação profissional no contexto da assistência ao paciente fora de possibilidade 

terapêutica, a pesquisa de Kóvacs (2010) sintetiza os achados encontrados nesta dissertação: 

 
 

A equipe de Enfermagem apresenta alto índice de colapso pela sua função 

de cuidado diário aos pacientes, portanto em contato mais intenso com a 

dor e sofrimento. São também estes profissionais, que os pacientes buscam 

para falar de suas questões íntimas, levando a situações constrangedoras 

pelo fato de não terem resposta a todas questões e pela eclosão de 

sentimentos internos (...). Os pacientes por sua vez, buscam respostas, 

querem confirmação de sua esperança, e, em razão destas demandas, 

podem sobrecarregar ainda mais a equipe, que já conta com uma intensa 

quantidade de funções a desempenhar. Esta sobrecarga é decorrente de 

vários fatores: complexidade de tarefas a serem cumpridas, número 

insuficiente de profissionais disponíveis acarretando falta de incentivo à 

capacitação profissional; alterações de escalas de plantão, grande número 

de pacientes na unidade (KÓVACS, 2010, p. 424). 
 

 

Uma gestão hospitalar, que busque a qualificação de seus profissionais, melhorando a 

articulação dos saberes e fazer-técnico contribui para a excelência no cuidado humano, além 

de promover a transformação em trabalhadores mais valorizados e motivados. 

 Cabe ressaltar a repetição expressiva de assuntos nos discursos dos entrevistados, 

bem como o surgimento de categorias semelhantes a outros estudos acerca deste tema. 

Evidenciamos assim a necessidade dessas categorias serem melhor exploradas na literatura 

científica, ratificando que, embora o enfoque conferido estivesse voltado aos aspectos de 

matrizes curriculares e educação permanente/continuada relacionada à Tanatologia e 
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Paliativismo, houve o levantamento de questões essenciais para exploração no meio 

acadêmico. 

 As questões emergentes, em princípio não vislumbradas a serem enfatizadas no 

contexto desta pesquisa, foram dilemas bioéticos e experiências do cotidiano interferindo no 

cuidado ao paciente terminal, também configurados de extrema relevância em estudos 

anteriores e permitindo um cenário favorável para manutenção do debate na sociedade. 

 Portanto, percebem-se atravessamentos entre as categorias construídas, não 

objetivando a repetição das estruturas argumentativas, mas sim a demonstração de aspectos 

correlatos entre elas e a valorização dos discursos apresentados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 O presente estudo objetivou identificar a existência de estratégias pedagógicas, 

curriculares e de incentivo institucional para capacitações voltadas à terminalidade da vida e 

a produção do Cuidado Paliativo no processo de morrer e morte.  

 Indubitavelmente nas últimas décadas, houve um movimento acadêmico intenso 

voltado para a discussão da Tanatologia, da humanização do cuidado, bem como da oferta 

de uma linha de cuidado continuada, visando a morte digna com menos sofrimento. Fato 

esse que construiu uma nova identidade para o doente terminal e promoveu transformações 

sociais e políticas para que o atendimento a esta especificidade de cuidado fosse atendida. 

 Entretanto, a magnitude desse movimento, não modificou suficientemente a altura as 

atitudes profissionais diante da morte, tendo em vista o cunho cultural, sobrecarregado de 

sentimentos negativos, angústia e sofrimento que a perda da vida humana encerra. Com base 

nesta reflexão, identifiquei na construção da pesquisa, o distanciamento do profissional de 

saúde em envolver-se com este processo, mediante a conotação de fracasso, insucesso e 

manifestações de tristeza conferida pela autoconscientização de sua finitude, ratificada 

através dos autores citados nesta dissertação. 

 Sendo assim, surge um encadeamento de problemas concretos no cotidiano 

assistencial da morte, transferindo este acontecimento dos domicílios para as instituições 

que operam o cuidado ao enfermo, conferindo mais solidão e repulsa a este evento de fim da 

vida. 

 Desta forma, a morte institucionalizada, ocorrendo em estabelecimentos de saúde, 

longe de afeto e acolhimento familiar, contribui ainda mais para práticas invasivo-

intervencionistas. Seja pelo “investimento a todo custo” dos profissionais em relação ao 

paciente terminal, quanto pelo caráter de aprendizado na prática de profissionais de saúde 

em formação, ansiosos para realização de procedimentos em detrimento da real indicação 

dos mesmos, conforme identificado na análise das entrevistas. 

  O “profissional insensível”, que se afasta como estratégia de autoproteção, por 

sofrer com a morte solitária e a obstinação terapêutica, é citado em diversos estudos acerca 

da temática, aparecendo também nas falas dos entrevistados como citado no capítulo 

anterior desta dissertação.   

 Esta falta de dignidade e humanização do processo de morrer e morte contribuem 

para perpetuação de práticas mecanicistas na produção do cuidado, potencializando o 
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sofrimento profissional, familiar e do paciente terminal. Ressalta-se que apenas 20% dos 

entrevistados (com tempo de formação superior a 30 anos) referiram uma formação voltada 

para os aspectos técnicos do preparo do corpo, mas que contemplou um olhar mais 

humanístico, englobando a Psicologia e a atenção no pós-morte do familiar enlutado, 

mesmo sem consistência teórica. 

 Corroborando com Borges, os profissionais técnicos de enfermagem, “referem 

dificuldades em trabalhar com as questões da morte e do morrer por não se sentirem 

preparados, não saberem que caminho seguir e o que fazer”, estendendo-se a insegurança 

pelo desconhecimento em lidar com Cuidados Paliativos por insuficiência conceitual” 

(2012, p. 62).  

 A questão supracitada está diretamente relacionada com a abordagem superficial, 

fragmentada e tecnicista sobre os cuidados ao fim da vida na formação em saúde, quiçá na 

educação profissional em saúde que possui, quase que majoritariamente, um Projeto 

Pedagógico Curricular (PPC) mais voltado para o saber-fazer, em detrimento do raciocínio 

crítico.  

 Ainda neste cenário, segundo Kóvacs (2008) a educação para morte é a que se faz no 

cotidiano, sem receita para padronização, doutrinações ou normas. Todavia, os cuidados ao 

final da vida envolvem o conhecimento sobre o manejo de sinais e sintomas, comunicação 

de más notícias, trabalho multiprofissional e interdisciplinar e, principalmente, empatia. Ou 

seja, a articulação dos conhecimentos e seu compartilhamento com todos os membros da 

equipe favorecem a qualificação profissional e a qualidade da assistência prestada ao 

paciente na terminalidade da vida. 

 Outro aspecto apontado diz respeito às questões bioéticas sobre a vida e a morte no 

contexto hospitalar, em que despontam questões como a autonomia do paciente/familiar no 

processo decisório (Princípio do Respeito à Autonomia da Pessoa) e o PSV. 

 A questão da autonomia perpassa aspectos como a hegemonia médica no processo 

decisório, sendo este unilateral e promotor de campo fértil para distanásia; assim como, no 

seu aspecto positivo, o esclarecimento sobre diagnósticos, prognósticos e planejamento de 

cuidados para qualidade de vida do paciente terminal, ciente da sua condição.  

 Neste estudo, evidenciamos o predomínio do desrespeito à autonomia, com práticas 

pautadas no Paternalismo do processo decisório e a Conspiração do silêncio, onde a 

comunicação superficial limita as discussões sobre notícias difíceis, impossibilitando o 

paciente de garantir a “boa morte”. 
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 Quanto à Sacralidade da vida e a Eutanásia, como questões levantadas nas 

entrevistas, destaca-se a notória dualidade que angustia os entrevistados: de um lado, 

acreditando na condução divina da morte, baseada em conceitos de cunho religioso e, do 

outro, o medo da dor e da tristeza que uma morte institucionalizada encerra. 

 O fato do médico, por diversas vezes, decidir pelo paciente por ser detentor do 

conhecimento científico, acaba sendo visto como elemento de dominação (CARNEIRO; 

BERTI, 2009), sendo as condutas decididas pelo ideário médico e gerando atravessamentos 

como a não valorização do profissional técnico de Enfermagem como integrante da equipe 

multiprofissional. 

 Seja desde a sobrecarga de trabalho, pelo déficit de recursos humanos que 

impossibilite a liberação desses profissionais para cursos de capacitação e afins, acerca da 

temática, quanto a não agregação dos mesmos para participação de rounds e tomada de 

decisão, a questão da desvalorização dessa categoria faz-se premente analisar. Cabe 

enfatizar a importância desta análise no contexto social e profissional, tendo em vista à 

desmotivação desses trabalhadores para qualificação e até mesmo manutenção neste campo 

de atuação. 

 Como fatores limitantes, cabe sinalizar que não foi possível a extensão dos 

participantes da pesquisa para outras clínicas além da Oncológica, contudo, esta sugestão da 

Banca de Qualificação foi registrada para um momento a posteriori, vislumbrando o 

enriquecimento da pesquisa. Outro aspecto relevante foi a extensão do tempo de coleta, 

devido a questões pessoais da pesquisadora em termos de deslocamento e tempo hábil para 

as entrevistas, bem como as frequentes trocas de plantões entre os técnicos de Enfermagem, 

alterando o planejamento inicial do cronograma. 

 Identificou-se uma expressiva dicotomia entre a prática e a teoria do ensino de 

Enfermagem, onde os aspectos de humanização da assistência foram substituídos por 

distanciamento e fuga do profissional do cenário da morte. Os resultados coadunaram com o 

pressuposto apresentado, assim como com as pesquisas mencionadas no corpo da 

dissertação, onde o estudo da morte é meramente reduzido ao preparo do corpo, com 

conteúdos técnicos e diluídos em disciplinas, sem enfoque com histórico, conceitos e os 

princípios do Paliativismo na ausência de perspectiva de cura. 

 Portanto, a partir do primeiro objetivo elaborado, identificamos que não há propostas 

pedagógicas para a discussão da Morte e dos Cuidados Paliativos no ensino profissional de 

Enfermagem, assim como insuficiência de incentivo da instituição de saúde onde trabalham 
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para participação dos técnicos em eventos correlatos, acarretando desmotivação profissional 

para qualificação.  

 Acrescentamos o fato dos entrevistados julgarem válida a abordagem sobre os 

cuidados ao fim da vida no processo formativo e capacitações para o manejo adequado dos 

pacientes terminais, com foco na humanização e princípios do Cuidado Paliativo, visando à 

qualificação profissional e até mesmo equilíbrio emocional diante de casos difíceis na 

assistência. 

 Observou-se uma elevada densidade de informações nas narrativas obtidas, 

possibilitando diferentes vertentes de estudo, seja no campo da assistência, ensino e 

pesquisa, bem como no contexto da Bioética. Esta riqueza de informações coletadas 

apresentou-se como um fator desfavorável do estudo, tendo em vista a dificuldade 

encontrada para criação de categorias e seleção dos dados usados na discussão, pelo denso 

volume de fatos relevantes.  

 Todavia, como fator positivo da escolha da entrevista projetiva ressalto a exploração 

de sentimentos e vivências pessoais e profissionais dos entrevistados, sendo levantadas em 

seus discursos, possibilitando a emergência de questões sequer pensadas na construção do 

projeto, superando as expectativas deste estudo. 

 É evidente que, por se tratar de um roteiro não estruturado, ocorreram diversas 

divagações que destoavam do objeto de estudo, mas, dependendo do enfoque dado à 

pesquisa, possíveis desdobramentos podem ser desenvolvidos. 

  Como exemplo, cito possibilidades de explorar o material voltado para: os 

sentimentos experimentados pelo profissional de saúde cuidador em seu contexto familiar: e 

a religiosidade como estratégia de enfrentamento na morte e no processo de morrer pelo 

técnico de Enfermagem. 

 Julgo pertinente e enriquecedor para comunidade acadêmica, a produção de mais 

pesquisas comparativas, relacionadas ao tempo de formação e atuação profissional, com 

vistas a identificar se há diferença na produção do cuidado do paciente terminal assistido 

por recém-egressos e profissionais veteranos na Enfermagem, ainda mais se tratando de 

objetos de estudos de abordagem ainda obscura (morte) e em fase de consolidação (CP) 

curricular e política relativamente recente na sociedade. 

 Considero premente a necessidade de serem contempladas,  nos Currículos do ensino 

profissionalizante de Enfermagem, as temáticas educação para terminalidade da vida e os 

Cuidados Paliativos, sejam como conteúdos inseridos em matérias correlatas, mas 



120 
 

obrigatórios nas ementas, ou como uma disciplina para maior aprofundamento sobre a 

temática e preparo profissional. 

 Trata-se de sensibilizar a comunidade acadêmica para ampliar a discussão sobre a 

morte e os Cuidados Paliativos, contribuindo numericamente e em densidade de conteúdo 

para produção científica, almejando conhecimento em prol do cuidado. 

 Ressalto também a importância dos setores de Educação permanente e continuada 

proporcionarem, nas instituições de ensino e assistência, capacitações e aperfeiçoamento 

acerca das temáticas, valorizando a participação dos técnicos de Enfermagem que operam o 

cuidado, diretamente e em maior tempo, ao paciente. Desta forma, através da devolução dos 

resultados da pesquisa aos profissionais e à gestão do hospital onde a coleta de dados foi 

realizada, espera-se contribuir para valorização dos técnicos de Enfermagem através da 

inclusão dos mesmos nos cursos de capacitação e atualização sobre cuidados paliativos. 

 Por fim, espero sensibilizar o profissional de saúde, para um olhar mais sensível e 

acolhedor ao paciente fora de possibilidade terapêutica em declínio de suas funções vitais. E 

na intrepidez fomentada pela emoção da escrita, como tentativa de produção poética, segue 

abaixo uma reflexão de própria autoria. Reflexão esta que nos distancie da frieza do cuidado 

em série, mecânico e sem calor humano, propiciando dignidade e conforto no cenário da 

morte.  

 

    “Reflete-se sobre a vida, a companhia perdida, o calor do afeto  

   esquecido, para adormecer e ser acolhido em um gélido leito   

  individualizado. 

    Não temo a morte em si, mas como irei experimentá-la. Onde  

   meu corpo não autônomo é invadido por decisões alheias a   

  minha vontade, numa dolorosa despedida, indigna ao meu    

 protagonismo na sociedade. 

    Quem fica sofre e aquele que cuida segue... Para mais um  

   corpo, para mais uma estória, para mais uma estatística.    

  Reverberando sua exaustão, angústia e impotência, veladas no    

 cuidado em série.” 

       (Samhira Vieira Franco de Souza) 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista com Tópicos-Guia 

 

 Roteiro/Tópicos-guia para coleta de informações imprescindíveis na entrevista 

projetiva: 

1) O que vem a mente após assistir este vídeo? 

 

2) Diante das falas de profissionais e pacientes representadas no vídeo, teria algo que 

faria diferente do que foi retratado? 

 

3) Assim como nas situações que foram projetadas, já vivenciou alguma situação de 

morte ou acompanhou o processo de morrer de alguém que pudesse compartilhar? 

 

4) Como é para você falar sobre a morte e cuidados ao fim da vida? 

 

5) Já se deparou com alguma situação em que foi proposto ao paciente terminal o limite 

terapêutico? Como foi essa experiência para você enquanto profissional de saúde? 

 

6) Você recorda se foi abordada a questão da morte e os cuidados ao fim da vida no seu 

processo de formação? Caso sim lembra se fez parte de uma disciplina ou 

pontualmente, sem aprofundamento do conteúdo? 

 

7) Como esse assunto sobre terminalidade e cuidados paliativos é discutido no seu 

ambiente de trabalho? 

 

8) Costumam haver simpósios, cursos, grupos, fóruns de discussão, incluindo a 

participação dos técnicos de Enfermagem, sobre Cuidados Paliativos no fim da vida 

aqui na instituição? Para você acrescentaria algo participar de eventos com essa 

temática? 

 

9) Como você considera a discussão dos Cuidados ao fim da vida no seu contexto 

familiar, de trabalho e de ensino? De que forma enxerga o seu papel nesse contexto? 

 

10) Tem algo que gostaria de abordar para acrescentar à pesquisa, mediante sua 

experiência de vida e profissional, que considere essencial pontuar para promoção de 

uma assistência digna no processo de morrer e na morte? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação: 

 

Título do Projeto: “A formação do técnico de Enfermagem e a discussão sobre a 

terminalidade da vida: a voz do profissional” 

 

Pesquisadora Responsável: Samhira Vieira Franco de Souza* 

 

Instituição/ Departamento a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal 

Fluminense/ Instituto de Saúde Coletiva. 

 

Telefone para contato: *(21) 96883-1409  

E-mail: samhirafranco@gmail.com 

 

Nome do voluntário: _____________________________________________________  

Idade: _________ 

 

Prezado (a) : 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A formação do 

técnico de Enfermagem e a discussão sobre a terminalidade da vida: a voz do 

profissional”, de responsabilidade da pesquisadora Samhira Vieira Franco de Souza, sob 

orientação da Profª Drª Lilian Koifman. 

 

O estudo justifica-se pela necessidade de gerar visibilidade, tanto à temática proposta quanto 

aos profissionais de nível técnico da saúde, essenciais em todos os níveis de atenção, 

apresentando como objetivos: 

1) Identificar as perspectivas pedagógicas e estratégias curriculares utilizadas para abordagem 

do cuidado ao fim da vida no ensino profissionalizante de Enfermagem; 2) Identificar a 

existência ou inexistência de capacitação ou estratégia para atualização sobre produção do 

cuidado ao fim da vida, em um hospital universitário de alta complexidade do Rio de Janeiro, 

local de atuação dos técnicos de Enfermagem entrevistados; 3) Analisar as percepções 

individuais desses profissionais sobre a temática do cuidado paliativo na terminalidade da 
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vida, para o campo da assistência e do ensino; 4) Propor oficinas de sensibilização, com vistas 

à ampliação desta discussão na sociedade e no meio acadêmico. 

 Entretanto, antes de aceitar, é importante você compreender que sua participação é 

voluntária, não sendo obrigado(a) a participar. A escolha em participar da pesquisa ou não é 

sua e será respeitada mesmo em caso de negativa, sem penalização a você ou prejuízo à 

pesquisa.  

A sua participação será por meio de conversa (entrevista) individual, que acontecerá 

em uma sala e horário a combinar, duração aproximada de 01 (uma) hora. Antes da entrevista, 

será projetado um vídeo curto (de aproximadamente 07 (sete) minutos para introduzir a 

temática desta pesquisa). Após a projeção, iniciaremos a entrevista, onde o áudio será 

registrado por um gravador digital para, posteriormente, ser feita a análise do conteúdo. 

 Todas as informações fornecidas serão digitadas (transcrito) e guardadas em um 

arquivo confidencial no computador pessoal do pesquisador. Somente o pesquisador e o 

orientador da pesquisa terão acesso às gravações, assegurando o sigilo e anonimato das 

informações prestadas, bem como sua privacidade. 

 Posteriormente, essas informações serão organizadas, analisadas, divulgadas e 

publicadas no meio científico, sendo a sua identidade preservada em todas as etapas, sem 

qualquer alusão aos seus dados de identificação. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou 

ao término dela, o(a) senhor(a) poderá solicitar ao pesquisador esclarecimentos sobre a sua 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo, seja do pesquisador ou do Comitê de Ética em Pesquisa. Desta 

forma poderá sanar suas dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e qualquer 

assunto de outra natureza referente a este trabalho. 

 Vale ressaltar que os riscos a que os participantes estão expostos, se limitam a 

situações mínimas de cansaço e/ou desconforto ao responder às abordagens incitadas 

mediante a projeção do filme proposto. Porém, acreditamos que esse risco possa ser 

minimizado pelo fato da projeção ser curta e sem apelação de conteúdos sobre morte, que 

mobilizem sentimentos desgastantes vivenciados, além de ocorrer em um ambiente tranquilo 

e horário que melhor lhe convir. 

Caso apresente algum desconforto ou mal-estar diante do tema abordado ou por 

qualquer outro motivo, sinalize para que possamos interromper, mantendo sua integridade 

física/psicológica e bem-estar. 
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Embora não ofereça benefícios diretos aos participantes, esta pesquisa oferecerá 

benefício indireto ao contribuir, para comunidade acadêmica, com avanço do conhecimento 

acerca da terminalidade da vida, no âmbito do ensino e pesquisa, quiçá conferir visibilidade à 

educação profissional em saúde, mais especificamente à atuação e voz dos profissionais 

técnicos de Enfermagem. 

Ao final da entrevista, todo material será guardado, por pelo menos 05 (cinco) anos, 

sob responsabilidade do pesquisador, conforme a Resolução 466/12. 

 Reforço que sua participação é voluntária, não havendo remuneração para tal ou 

gastos da sua parte, contribuindo assim para o meio acadêmico, de pesquisa científica e 

promovendo maior visibilidade a esta temática para o campo de saúde. 

 Ratifico sobre a voluntariedade da sua participação e que o consentimento poderá ser 

retirado em qualquer momento, sem prejuízos ao(a) senhor(a) ou para o pesquisador. 

 Caso concorde em participar, assine ao final deste documento, que constará de 02 

(duas) vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável. Seguem os telefones 

e o endereço do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do HUAP, onde você poderá tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. Os dados do 

pesquisador e contatos já foram supracitados, no início deste Termo. 

 Os Comitês de Ética em Pesquisas (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por email ou telefone, de segunda a sexta, das 08h às 17h: 

 

Email: etica@vm.uff.br  Telefone/Fax: (21) 2629-9189 

  

Endereço: Rua Marquês do Paraná, nº 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. 

 

Eu,_____________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 



142 
 

 

Niterói, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ________________________________ 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Carta de anuência da instituição de saúde 
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