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RESUMO 

 

Dor é a queixa mais frequente e uma das principais causas de atendimento nas emergências, 

sendo um dos sintomas mais vivenciados pelos doentes hospitalizados, no contexto oncológico, 

e considerada como uma emergência, porém, o seu o manejo ainda é um desafio. Uma vez que 

cada profissional percebe a dor do outro e a sua de forma subjetiva, e esta percepção traz 

implicações para o exercício do cuidado. Vislumbrando a prestação de um cuidado humanizado 

é necessário que o profissional possua além da competência técnica e científica, sensibilidade 

para compreender o outro como um ser único e possuidor de uma história de vida a quem se 

deva respeito e valor. Para tanto a pesquisa teve por Objetivo Geral compreender a percepção 

dos profissionais de enfermagem sobre dor e analgesia em cuidados paliativos. E por Objetivos 

Específicos descrever a percepção dos profissionais de enfermagem sobre dor e analgesia 

cuidados paliativos; e, interpretar a luz do Referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty, como 

os profissionais lidam com a dor nos cuidados paliativos. É um estudo fenomenológico, 

descritivo, com abordagem qualitativa. O campo de pesquisa foi o Instituto Nacional do Câncer 

José de Alencar/ Hospital do Câncer IV (INCA). Participaram 24 profissionais que atuam 

prestando cuidado aos doentes oncológicos em cuidados paliativos e que aceitaram participar 

da pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio do instrumento de protocolo de pesquisa; da 

entrevista fenomenológica. O parecer de aprovação ocorreu junto ao Comitê de Ética e Pesquisa 

do HUAP sob o número 22.240.560 e CAAE: 68434517.4.0000.5243. e do Instituto Nacional 

do Câncer José de Alencar Gomes da Silva- INCA/MS CAAE nº 68434517.4.3001.5274 e 

aprovado em 25 de agosto de 2017. Os dados inerentes às entrevistas foram analisados, 

resultando em 5 categorias: A corporeidade que cede a hegemonia médica: seguindo a 

prescrição médica, O corpo que se comunica, O Sentimento dos profissionais diante da dor mal 

controlada, O sentimento de quem cuida, Reflexões sobre o processo de cuidar da dor. Conclui-

se que existe um conjunto de palavras que dão significados a dor para significar a dor pessoal 

e a dor profissional. O cuidado ao doente oncológico com dor, é um desafio para a equipe, 

considerando-se um fenômeno complexo que merece atenção diferenciada.  

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Dor. Percepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Pain is the most frequent complaint and one of the main causes of care in emergencies, being 

one of the symptoms most experienced by hospitalized patients, in the oncological context. And 

considered as an emergency, however, its management is still a challenge. Since each 

professional perceives the pain of the other and his or her in a subjective way, and this 

perception has implications for the exercise of care. By glimpsing the provision of a humanized 

care, it is necessary for the professional to possess, beyond the technical and scientific 

competence, the sensitivity to understand the other as a unique being and possessor of a life 

history to whom one owes respect and value. For this purpose, the research had as a General 

Objective to understand the perception of nursing professionals about pain and analgesia in 

palliative care. And by Specific Objectives describe the perception of nursing professionals 

about pain and analgesia palliative care; and, interpret the light of Maurice Merleau-Ponty's 

theoretical reference, how professionals deal with pain in palliative care. It is a 

phenomenological, descriptive study with a qualitative approach. The field of research was the 

National Cancer Institute José de Alencar / Hospital do Câncer IV (INCA). Twenty-four 

professionals working to care for cancer patients in palliative care who agreed to participate in 

the study participated. Data collection took place through the instrument of research protocol; 

of the phenomenological interview. The approval opinion was presented to the Ethics and 

Research Committee of HUAP under number 22.240.560 and CAAE: 68434517.4.0000.5243. 

and the National Institute of Cancer José de Alencar Gomes da Silva- INCA / MS CAAE # 

68434517.4.3001.5274 and approved on August 25, 2017. The data inherent to the interviews 

were analyzed, resulting in 5 categories: The corporeity that cedes medical hegemony: 

Following the medical prescription, The body that communicates, The Feeling of the 

professionals in the face of the poorly controlled pain, The feeling of who cares, Reflections on 

the process of taking care of the pain. One concludes that there is a set of words that give 

meaning to pain to mean personal pain and professional pain. Caring for the cancer patient with 

pain is a challenge for the team, considering a complex phenomenon that deserves differentiated 

attention.  

 

Keywords: Palliative Care. Ache. Perception. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 
 
El dolor es la queja más frecuente y una de las principales causas de atención en las 

emergencias, siendo uno de los síntomas más vivenciados por los enfermos hospitalizados, en 

el contexto oncológico. Y considerada como una emergencia, sin embargo, su manejo sigue 

siendo un desafío. Una vez que cada profesional percibe el dolor del otro y la suya de forma 

subjetiva, y esta percepción trae implicaciones para el ejercicio del cuidado. Vislumbrando la 

prestación de un cuidado humanizado es necesario que el profesional posea más allá de la 

competencia técnica y científica, sensibilidad para comprender al otro como un ser único y 

poseedor de una historia de vida a quien se deba respeto y valor. Para ello la investigación tuvo 

por Objetivo General comprender la percepción de los profesionales de enfermería sobre dolor 

y analgesia en cuidados paliativos. Y por Objetivos Específicos describir la percepción de los 

profesionales de enfermería sobre dolor y analgesia cuidados paliativos; y, interpretar la luz del 

Referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty, como los profesionales tratan con el dolor en 

los cuidados paliativos. Es un estudio fenomenológico, descriptivo, con abordaje cualitativo. El 

campo de investigación fue el Instituto Nacional del Cáncer José de Alencar / Hospital del 

Cáncer IV (INCA). Participaron 24 profesionales que actúan prestando cuidado a los enfermos 

oncológicos en cuidados paliativos y que aceptaron participar de la investigación. La 

recolección de datos ocurrió por medio del instrumento de protocolo de investigación; de la 

entrevista fenomenológica. El dictamen de aprobación ocurrió ante el Comité de Ética e 

Investigación del HUAP bajo el número 22.240.560 y CAAE: 68434517.4.0000.5243. y el 

Instituto Nacional del Cáncer José de Alencar Gomes da Silva-INCA / MS CAAE nº 

68434517.4.3001.5274 y aprobado el 25 de agosto de 2017. Los datos inherentes a las 

entrevistas fueron analizados, resultando en 5 categorías: La corporeidad que cede la hegemonía 

médica: El cuerpo que se comunica, El sentimiento de los profesionales ante el dolor mal 

controlado, El sentimiento de quien cuida, Reflexiones sobre el proceso de cuidar del dolor. Se 

concluye que existe un conjunto de palabras que dan significados el dolor para significar el 

dolor personal y el dolor profesional. El cuidado al enfermo oncológico con dolor, es un desafío 

para el equipo, considerándose un fenómeno complejo que merece atención diferenciada.  

 

Palabras clave: Cuidados Paliativos. Dolor. Percepción. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define dor como uma desagradável 

experiência emocional e sensorial, podendo estar associada a lesões reais ou potenciais (IASP, 

2010). A dor pode ter diversas definições, sendo frequentemente descrita como uma 

desagradável experiência sensorial e emocional, a dor oncológica pode estar associada a 

neoplasia, ao tratamento, ou não se relacionar a doença neoplásica (COSTA et al, 2007).  

A dor é uma das principais causas de busca por atendimento em serviços de 

emergência, tornando-se a queixa mais habitual, sendo um dos principais sintomas vivenciados 

pelos doentes hospitalizados, considerada no contexto oncológico como uma emergência. 

Entretanto, devido a sua subjetividade e o desconhecimento dos profissionais sobre o manejo 

adequado, as avaliações feitas geralmente são imprecisas e o controle da dor inadequado 

(BARROS; PEREIRA; ALMEIDA NETO, 2011). 

O manuseio adequado da dor é o critério ouro para uma assistência de qualidade, uma 

vez que todo doente tem direito a uma assistência adequada, tendo em vista que, a dor quando 

não tratada poderá influenciar negativamente a evolução clínica do doente, podendo levar a 

alterações cardiovasculares, psicológicas, trombolíticas, sociais, alteração de sono. 

A avaliação da dor no serviço de emergência deve fazer parte da rotina de atendimento, 

pois, é de suma importância, uma vez que as repercussões geradas pela dor não são apenas 

orgânicas. Suas implicações podem resultar em prejuízos psíquicos, econômicos, sociais além 

do físico (RIBEIRO et al., 2011).  

Dor é sinal vital subjetivo e devido a sua subjetividade, ocorre a dificuldade de 

avaliação. Em decorrência disso muitas vezes os profissionais médicos e enfermeiros 

subestimam as repercussões orgânicas do processo álgico intenso, tais profissionais 

desconhecem o impacto da dor sobre o doente (RIBEIRO et al., 2011).  

O profissional de saúde deverá avaliar e registrar a intensidade da dor de forma regular 

e contínua, semelhante aos sinais vitais, buscando melhorar a terapêutica, e a qualidade de vida 

do doente, além de dar segurança a equipe que cuida (PEDROSO; CELICH, 2006). 

A avaliação da dor deverá ser realizada no momento do primeiro atendimento, e sua 

reavaliação deverá ocorrer em intervalos curtos, atendendo a necessidade de cada caso, 

proporcionando aos profissionais segurança na identificação da queixa álgica, o que irá auxiliar 
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na realização de ajustes terapêuticos, resultando em uma assistência de qualidade e uma 

melhora na qualidade de vida desse doente (RIBEIRO et al., 2011). 

Tendo em vista que as intervenções de enfermagem têm importante papel no controle 

da dor, pois, o tratamento inadequado da dor, afeta a qualidade de vida não só dos doentes, mas 

também de seus familiares (SILVA; PORTELLA, 2014). 

Segundo dados da OMS, das cerca de 5 milhões de pessoas que morrem anualmente, 

80% morrem sem receber o controle analgésico adequado (IASP, 2010).  

Cerca de 50,0% dos doentes com câncer apresentam dor na trajetória da doença, 

podendo estar presente em até aproximadamente 90,0% dos doentes nas fases avançadas da 

doença (PENA; BARBOSA; ISHIKAWA, 2008). 

O Brasil é o segundo país da América Latina em que os portadores de câncer sentem 

mais dor, devido ao desconhecimento e crenças inadequadas dos profissionais (REGO; 

CUNHA, 2015). Tal fato tem despertado questionamentos e preocupação da comunidade 

cientifica, acerca do controle adequado da dor oncológica (GRANER; COSTA JUNIOR; 

ROLIM, 2010). 

Dentre os diversos fenômenos relacionados ao câncer, a dor é o mais temido, uma vez 

que os seus sinais podem surgir em todo o processo do adoecer, que abrange desde o momento 

do diagnóstico até os possíveis procedimentos terapêuticos necessários, como cirurgias, 

quimioterapia, radioterapia (SIQUEIRA et al., 2015). 

A dor envolve além de aspectos físicos aspectos psicológicos, possuindo um papel de 

destaque na configuração geral do fenômeno. Uma vez que caracterizar a dor exige que o 

profissional una seus conhecimentos de fisiologia humana com a história de vida, os 

antecedentes familiares, o ambiente dentre outros aspectos (BARROS; PEREIRA; ALMEIDA 

NETO, 2011). 

Silva e Zago (2001), conceituam dor crônica como um fenômeno complexo e 

multifatorial envolvendo aspectos orgânicos e psicossociais. Respondendo com eficácia ao 

tratamento neurofisiológico e neurofarmacológico, porém, a psico-oncologia é a abordagem 

multidisciplinar que trata de forma mais completa, sendo de fundamental importância para a 

qualidade de vida do paciente oncológico com dor crônica. É uma abordagem que agrega 

intervenções fisiológicas, emocionais, cognitivas e sociais. 

Pesquisas demonstram que indivíduos com a mesma doença, de igual localização e 

extensão percebem e reagem a dor de formas variadas, podendo acarretar diferentes graus de 

sofrimento. 
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Diversos estudos apontam que o controle e a avaliação adequados da dor enfrentam 

atitudes e crenças dos profissionais, as crenças são seguramente afetadas pela formação e 

experiência pessoal de cada profissional, o que irá determinar a maneira como se observa e 

entende o outro.  

Perceber a dor no câncer, e compreender sua multidimensionalidade apresentam-se 

como um grande desafio, uma vez que conhecer a etiologia é insuficiente para o tratamento 

adequado, sendo necessário perceber as expressões de quem vivencia a experiência dolorosa 

(SIQUEIRA et al., 2015). Desse modo, para que o profissional aborde a dor é necessário 

desenvolver atitude empática, sensível e apropriada à capacidade cognitiva e emocional do 

indivíduo a ser cuidado, afim de que se compreenda o ser “sofre-dor” em sua totalidade. 

Ao passo em que a enfermagem é uma ciência que tem o cuidado como alicerce das 

bases cientificas, sistematizando a assistência, possibilitando que o cuidado prestado pela 

equipe de enfermagem ao doente oncológico com dor em cuidados paliativos ocorra em forma 

de um processo continuo e verdadeiro, possibilitando ao doente uma assistência integral e de 

qualidade (ZUCOLO; PAULINO; WHITAKER, 2014).  

Atualmente, fundamentamos o cuidado de enfermagem através do Processos de 

Enfermagem, possibilitando a operacionalização do trabalho de enfermagem, dividindo-o em 5 

fases que correspondem a Coleta de dados, momento em que o profissional colhe o histórico 

do doente e ou informações que possibilitem diagnósticos e causas, e posteriormente 

intervenções pontuais, nesse primeiro momento ocorre o exame físico; seguido de diagnóstico 

de enfermagem; planejamento dos cuidados; implementação de tais intervenções; avaliação 

afim de confirmar a eficácia da assistência prestada, ou a necessidade de realizar outra 

intervenção (CALDANA et al 2013). 

Tendo em vista que o enfermeiro atua em diversos momentos da vida do ser humano, 

e que a sua atuação deve estar voltada para atender as necessidades do doente e da família, 

inteirar-se a respeito da percepção dos profissionais da equipe de enfermagem sobre o cuidar 

torna-se importante, e se considerarmos o cuidado a doentes com câncer em cuidados paliativos. 

(ZUCOLO; PAULINO; WHITAKER, 2014).  

Quando um profissional cuida de um doente oncológico ele deve ter em mente que o 

seu cuidado irá atingir os aspectos biológicos, emocionais e sociais, e que necessita ater-se de 

conhecimento sobre as diversas formas de cuidar, os fármacos, os analgésicos, as formas não 

farmacológicas do cuidado. Tal conhecimento atribui ao profissional segurança ao tratar do 

doente e capacidade para lidar com as diversas situações que podem ocorrer, porém, tal 
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bagagem demanda tempo e dedicação para que seja adquirida (ZUCOLO; PAULINO; 

WHITAKER, 2014).   

Considerando-se o câncer como problema de saúde pública, em decorrência dos 

índices de morbimortalidade, compreende-se que os profissionais de enfermagem devem estar 

capacitados para cuidar essa população nas ordens preventiva, curativa e paliativa, planejando 

o cuidado e valorizando às necessidades apresentadas pelos doentes (ZUCOLO; PAULINO; 

WHITAKER, 2014).  

Uma importante função do enfermeiro é a de liderança, é indispensável que o 

enfermeiro se posicione abertamente, e que saiba expor seu conhecimento técnico afim de 

humanizar as relações interpessoais (ZUCOLO; PAULINO; WHITAKER, 2014). 

 

1.2 A MOTIVAÇÃO 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo surgiu durante a prática em duas 

unidades distintas que prestam atendimento a doentes com dor. A assistência ao doente 

oncológico com dor em cuidados paliativos vivenciada durante a jornada de trabalho na 

Enfermagem em oncologia em um hospital especializado em oncologia, localizado no 

município do Rio de Janeiro, bem como em um hospital geral, localizado na Região dos Lagos, 

sendo favorecida através da atuação no setor de emergência proporcionou um maior contato 

com as experiências dos doentes nesse contexto, nascendo a necessidade de amadurecimento 

na forma de olhar e cuidar.  

Ocorreu, a partir da necessidade de proporcionar um cuidado eficaz ao doente com dor 

oncológica, pois existe a necessidade de reconhecer a avaliação da dor como uma prática 

assistencial necessária na atuação, porém, ainda que possuam alguns instrumentos para tal 

avaliação, apontam a existência de diversos obstáculos, principalmente no que se refere à 

ausência de protocolos que norteiem a assistência da enfermagem (WATERKEMPER; 

REIBNITZ; MONTICELLI, 2010).  

Inicialmente o modo de cuidar estava baseado no controle dos sintomas, influenciado 

pelo modelo biomédico. Dor é um sinal vital que não pode ser mensurado como os demais, 

devido a sua subjetividade é necessário se ater de conhecimentos, necessários para avaliar de 

maneira correta e assim prestar assistência integral e eficaz ao doente. 

No decorrer da prática observei que cada profissional percebia a dor de uma maneira 

diferente, e que havia o desconhecimento das técnicas possíveis de avaliar a dimensão e em 
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decorrência dessa má avaliação o controle era ineficaz, resultando em uma má qualidade de 

assistência, o que resultava em um comprometimento na qualidade de vida desse usuário. 

O fato dos profissionais lidarem com a dor com frequência e ainda assim o seu manejo 

ser ineficaz inquietou-me, o que me fez querer entender como se dá a percepção do profissional 

de enfermagem acerca da dor e da analgesia. 

Porém, apenas a minha angustia e inquietação não eram suficientes para iniciar a 

pesquisa, o que me levou a entrar no Núcleo de Pesquisa “Filosofia, Saúde e educação 

Humanizada”, da escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, Sob a Coordenação da Professora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, com a 

intenção de meditar e aprofundar as discussões sobre a temática da percepção da dor, 

relacionada a percepção do profissional que cuida do doente com dor oncológica, visando 

auxiliar esse profissional na prática e possibilitando assim um atendimento de qualidade. 

Mediante a inquietude e a vontade de aprofundar a pesquisa dei início a leituras acerca 

da abordagem fenomenológica, com o intuito de encontrar as respostas que eu busco através da 

inserção. Foi quando me encantei pelos pensamentos do Filosofo Maurice Merleau-Ponty e a 

cada leitura era uma descoberta e a certeza de que ele era o filosofo que iria me auxiliar nessa 

busca incessante. 

Desse modo, desenvolvi um projeto com vistas a concorrer a uma vaga de mestrado 

com a Prof. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva que havia sido minha orientadora na 

graduação e que havia me recebido no grupo de pesquisa. 

Após a aprovação no processo seletivo, meus dias são regados a leituras e mergulhos 

no universo da Fenomenologia, a fim de desenvolver o projeto da melhor maneira possível, 

possibilitando fundamentar e alicerçar as informações encontradas no decorrer da pesquisa. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

No campo da saúde, os cuidados paliativos têm se destacado como ferramenta 

possibilitadora da humanização, promovendo um acolhimento ao doente e ao seu familiar, 

facilitando a relação cuidador e o doente, sendo considerada como uma variável na 

integralidade. Desse modo, esta pesquisa tem como objeto de estudo: a percepção do 

profissional sobre dor e analgesia em cuidados paliativo numa perspectiva fenomenológica. 

 

1.4 OBJETIVOS 
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 1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa é compreender a percepção dos profissionais de 

enfermagem sobre dor e analgesia em cuidados paliativos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

A pesquisa tem por objetivos específicos descrever a percepção dos profissionais de 

enfermagem sobre dor e analgesia cuidados paliativos, interpretar a luz do Referencial teórico 

de Maurice Merleau-Ponty, como os profissionais lidam com a dor cuidados em paliativos. 

retomar a prática da utilização do carimbo da dor. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

O estudo justifica-se, ao passo em que por sermos seres singulares e cada sujeito tem 

a sua percepção de dor, ainda que receba ensinamento técnico-científico para a sua atuação 

profissional. Esta atuação profissional não se dá apenas no nível técnico, mas também no plano 

geral da existência. Cada profissional percebe a dor do outro e a sua de forma subjetiva também 

e esta percepção traz implicações para o exercício do cuidado.  

Dor é o principal sintoma associado ao câncer, tanto no momento do diagnóstico, 

quanto no decorrer do tratamento, assim como quando o doente é designado como SNI. Em 

1986 a Organização Mundial de Saúde (OMS) visando o controle da dor no câncer declarou 

que a dor associada ao câncer é uma emergência médica mundial. Publicando um guia para o 

controle da dor oncológica.  

Tendo em vista que a dor não afeta apenas o doente, afeta todos os atores envolvidos 

no processo de cuidar, pois, devido a sua subjetividade o depoimento do doente é a ferramenta 

principal para a composição do processo de controle da dor. 

Com efeito, para que um cuidado humanizado ocorra é necessário que o profissional 

possua além da competência técnica e científica, sensibilidade para compreender o outro como 

um ser único em sua equidade e que possua uma história de vida a quem se deva respeito e 

valor. O atendimento a um doente com dor oncológica é uma prática complexa e desafiadora, 

sendo a avaliação, mas também um olhar atento ao todo do sujeito, o ponto essencial para o 

planejamento do cuidado, o que exige do profissional de enfermagem suporte educacional para 

gerenciar e cuidar da dor adequadamente. O controle da dor oncológica em cuidados paliativos 

exige que a equipe multidisciplinar esteja engajada e comprometida, que saiba utilizar a escala 
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analgésica e tenha disponibilidade de utilizar as intervenções não convencionais para os casos 

específicos. Desse modo, compreender como o profissional percebe a dor torna-se essencial, 

uma vez que o profissional é o ator principal no processo de controle da dor, tornando-se 

necessária a conscientização do profissional sobre as possíveis barreiras que podem ser 

dificultadores do controle humanizado da dor. Tendo em vista que ignorar a dor é algo sem 

sentido no processo de cuidar no câncer.  

Entretanto, apesar da alta prevalência de dor entre os doentes com câncer, dor tem 

recebido pouca atenção da literatura clínica de enfermagem e poucos estudos referentes a 

propostas de avaliação, intervenção e tratamento da dor no contexto da enfermagem oncológica, 

têm sido realizados (SANTOS; KUSAHARA; PEDREIRA; 2012). 

O alívio da dor é um direito humano básico e uma questão ética que envolve todos os 

profissionais de saúde (RIBEIRO et al., 2011). 

O sofrimento é capaz de executar um declínio no tratamento do doente, causando 

sensação e sentimento de desesperança, o que pode levar a depressão e ao declínio no 

tratamento afetando tanto o doente quanto o familiar. 

Ao passo que tenta-se “derrubar” as barreiras sobre o controle da dor a busca pelo 

sucesso no controle da dor torna-se mais próxima e fácil de acontecer, tornando-se 

indispensável o surgimento do interesse da enfermagem no que se refere a aquisição de 

conhecimento e treinamento, afim de que se desempenhe um papel eficaz na avaliação e 

intervenções com finalidade analgésica. 

Logo, identificar e analisar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre dor e 

analgesia, permitirá desenvolver ações que possibilitem uma assistência de qualidade, uma vez 

que o profissional compreende que dor é subjetiva, por tanto deve ser tratada de maneira 

singular. 

 

1.6 RELEVÂNCIA 

Torna-se relevante a pesquisa, em devido a carência de obras literárias no meio 

científico e acadêmico, que norteiem a compreensão do fenômeno da dor em cuidados 

paliativos, seja em sua especificidade ou em sua amplitude, tanto no campo da saúde quanto 

nos diversos enfoques, nas crenças pessoais. Os profissionais de saúde atualmente vêm 

demonstrando um olhar diferenciado aos cuidados paliativos, devido ao crescente número de 

pessoas acometidas por distintas doenças crônicas em especial o câncer (MELO; CAPONERO, 

2009). 
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Uma vez que ao se falar em cuidados paliativos a principal questão a ser abordada é a 

qualidade de vida, passa-se a esquecer a quantidade dos dias que o doente tem, para pensar na 

qualidade desses dias que lhe restam, sendo de suma importância a qualidade desses dias. 

Direcionando o cuidado prestado a esse doente de modo a controlar a dor e aliviar os 

sintomas, possibilitando uma vida ou sobrevida aliviada de sofrimento, seja de qual for o foco, 

físico, espiritual, psicológico ou familiar (MELO; CAPONERO, 2009). 

Conforme aborda a Aliança Mundial de Cuidados Paliativos (Worldwide Palliative 

Care Alliance), embora os cuidados paliativos beneficiem anualmente cerca de cem milhões de 

pessoas (abrangendo familiares e cuidadores), um número inferior a 8%, dos doentes que 

necessitam dessa modalidade de assistência tem de fato o acesso garantido (WPCA, 2014). 

Tal fato se dá pela deficiência na formação em cuidados paliativos, embora seja um 

assunto do cotidiano, dificilmente é incluída na grade curricular dos profissionais da saúde 

(GOMES; OTHERO, 2016). 

Deste modo, considerando que a dor é um fenômeno frequente entre os doentes com 

câncer, e que o seu manejo adequado ainda é um desafio o presente estudo apresenta como 

questão norteadora: Qual a percepção do profissional de enfermagem acerca da dor e analgesia 

em pacientes oncológicos em cuidados paliativos? 

 

1.7 A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM 

Acredito que a pesquisa contribuirá para o conhecimento na área da saúde e 

enfermagem, uma vez que a dor é o resultado de um sintoma e sofrimento físico e psíquico com 

a proposta de um olhar fenomenológico tendo em vista a proximidade do enfermeiro ao doente 

com dor em tratamento. Tendo em vista que a pesquisa considera as questões biopsicossociais 

e do cuidado humano em saúde, uma vez que a enfermagem enquanto arte do cuidar, da qual o 

embasamento desponta-se pela filosofia, ciência e tecnologia, e preocupa-se com a 

humanização de ensino e prática de enfermagem, para sustentar o conhecimento e planejamento 

de cuidado ao indivíduo, família e comunidade, tanto no Brasil quanto em outros países das 

Américas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A DOR 

Desde a evolução da humanidade, o ser humano procura esclarecimento sobre as 

razões que justifiquem a ocorrência da dor, desenvolvendo procedimentos voltados para o seu 

controle, pois, embora a dor seja percebida de forma quase universal, sua descrição e 

interpretação não é similar entre todas as culturas, não é percebida de modo uniforme por todos 

os indivíduos (TEIXEIRA; ALMEIDA; YENG, 2016). 

Estudos antropológicos relacionam os primeiros achados sobre os relatos das 

experiências sobre dor vividas pelo homem, tais relatos foram encontrados nos ossos dos nossos 

antepassados, tais escritos descreviam a eterna luta dos antigos contra a dor em uma tentativa 

de entende-la e trata-la (TEIXEIRA; ALMEIDA; YENG, 2016).  

A dor naquela época era prova de coragem e de disciplina, o homem primitivo não 

compreendia a causa da ocorrência da dor e da sua manutenção e os meios para tratar eram 

moldados em modelos pré-lógicos da imaginação mágica coletiva (TEIXEIRA; ALMEIDA; 

YENG, 2016). 

A dor era caracterizada de duas formas a dor resultante de causas externas como feridas 

e fraturas e as dores internas como as abdominais e as cefálicas, porém, seus mecanismos não 

eram compreendidos (TEIXEIRA; ALMEIDA; YENG, 2016). 

Na Índia Antiga a dor era reconhecida com sensação e seus aspectos emocionais eram 

realçados; na China as doenças e a dor eram atribuídas ao excesso ou as deficiências de certos 

fluidos no interior do organismo. Na Grécia antiga, surgiram os primórdios da Medicina Lógica 

justificando o sofrimento, uma causa básica que justificava a degeneração física, as sensações 

nociceptivas eram atributos do cérebro e dos nervos e não do coração (RAMOS, 1994). 

No decorrer dos séculos prevaleceu o conceito filosófico de dor. O fenômeno dor 

passou a ser considerado como uma sensação especifica por volta de meados do século XIX, 

quando passou a ser estudada cientificamente. Pois, a fisiologia desenvolveu-se através do 

aprimoramento dos métodos eletrofisiológicos de imagem e de laboratório, que auxiliaram na 

descoberta e na compreensão dos mecanismos e atividades dos receptores específicos e 

neurotransmissores (RAMOS, 1994). 

Na segunda Guerra mundial, um médico recém-formado atuava em um hospital de 

retaguarda, e iniciando seus estudos em anestesiologia, a dor e o sofrimento dos jovens 

mutilados, o levou a estudar exaustivamente buscando a compreensão do fenômeno da dor e 

publicando um livro texto The Management of Pain (RAMOS, 1994). 



24 
 

No mesmo período na Inglaterra o Dr Sampson Lipton, despertava a preocupação e o 

interesse por estudar as técnicas de alivio da dor criando o Centro de Alivio a Dor do Walton 

Hospital da Universidade de Liverpool, tornando-se um dos maiores centros de 

desenvolvimento de técnicas e pesquisas para o alivio da dor (RAMOS, 1994). 

No ano de 1982 fundava-se no Brasil a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, uma 

entidade multidisciplinar, cujo objetivo era ao alivio da dor através da formação profissional e 

da divulgação de técnicas aprofundadas sobre o alivio da dor (RAMOS, 1994). 

Neste mesmo ano criava-se em São Paulo importantes serviços no Centro de 

Reabilitação da Santa Casa de Misericórdia, e o Grupo de Dor do Hospital das Clínicas 

(RAMOS, 1994). 

A busca pelo conhecimento da história e evolução do tratamento da dor é parte 

essencial da formação do profissional, evidenciamos ao longo dos anos os progressos. Contudo, 

para que o doente com dor tenha uma assistência ideal ainda existe muito o que se estudar e 

aperfeiçoar, uma vez que a formação dos profissionais de saúde encontra-se inadequada, as 

fontes de informações são insatisfatórias (TEIXEIRA; ALMEIDA; YENG, 2016). 

 

2.2 CUIDADOS PALIATIVOS 

A população mundial apresenta progressivo envelhecimento, bem como a crescente 

prevalência nos casos de câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. 

Muito embora estejam sendo realizadas pesquisas com o intuito de se descobrir a cura 

para tais doenças, a certeza que todo ser humano tem é que a morte permanece sendo a principal 

ameaça para o ideal de cura e preservação da vida, finalidade para qual nós profissionais da 

saúde somos treinados (CARVALHO; PARSONS, 2012). 

Devido a tal filosofia muitos doentes fora de possibilidade terapêutica encontram-se 

em hospitais recebendo um tratamento muitas vezes inadequado, pois o foco é na possibilidade 

de cura, pelo fato do profissional não “querer perder para a doença”, esquecendo que quando 

esse profissional tem um cuidado inadequado quem perde não é só o profissional que cuida, 

mas também o ser que sofre. Tais abordagens que em grande maioria das vezes são 

insuficientes, exageradas e desnecessárias, ignoram o sofrimento e tal fato ocorre devido à falta 

de conhecimento adequado, onde o primeiro pensamento do profissional é tratar os sintomas 

mais explícitos e deixando para segundo plano o controle efetivo da dor (CARVALHO; 

PARSONS, 2012). 
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Tendo em vista que tal afirmativa não versa sobre o cultivo de uma posição contraria 

a medicina tecnológica, porém, questiona a posição de achar a vida inviável sem a tecnologia, 

como muitos autores chamam de “tecnolatria”, o objetivo é a reflexão sobre a conduta adotada 

diante da mortalidade humana, buscando equilibrar adequadamente o conhecimento científico 

e o humanismo, afim de resgatar a dignidade da vida e possibilitando uma morte em paz 

(MATSUMOTO, 2012). 

É dessa perspectiva que surgem os cuidados paliativos, como uma opção de 

preenchimento da falha no que refere aos cuidados ativos dos pacientes. Afinal, o que é cuidado 

paliativo? 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002) Cuidado Paliativo é uma 

abordagem que tem por objetivo a defesa da qualidade de vida de doentes e de seus familiares, 

com doenças que ameaça a continuidade da vida, tal defesa se dá por meio da prevenção e do 

alivio do sofrimento. Para que seja eficaz necessita que haja identificação precoce, avaliação e 

tratamento da dor e outros agravos de natureza física, psicossocial e espiritual (HERMES; 

LAMARCA, 2013). 

Embora os Cuidados paliativos tenham tido início nos anos 80 a Medicina Paliativa só 

tornou-se uma área de atuação médica reconhecida em 2011 (HERMES; LAMARCA, 2013). 

Constituindo uma área de conhecimento onde o modelo de intervenção baseia-se em 

uma nova interpretação sobre o processo de cuidar. Uma vez que compreende-se o ato de cuidar 

como sendo produto da união da ética com a responsabilidade, baseado no respeito à existência 

como um direito. 

Desse modo, é possível compreender que em se tratando de uma abordagem em 

cuidados paliativos é fundamental que o olhar ultrapasse a cura da doença, e sim baseia-se em 

ações direcionadas para a proteção social do doente e o resguardo das decisões autônomas, 

visando o amparo as famílias, principalmente nas situações de extrema carência (presença de 

dificuldade no acesso aos serviços e no decorrer do tratamento).  

Conforme aborda Gomes e Othero (2016), a prática dos cuidados paliativos com 

enfoque voltado para o ser humana em sua integralidade, buscando sanar as necessidades 

através da intervenção dos sintomas sejam eles de natureza física, social, emocional e espiritual, 

caracteriza em um trabalho interdisciplinar, uma vez que sem o apoio das demais categorias, 

torna-se impossível prestar uma assistência de qualidade.  

A equipe multiprofissional conta com a participação de médicos, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, 
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terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes espirituais de caráter ecumênico ou da 

religião escolhida pelo paciente. 

Foi através da Médica Cicely Saunders que na década de 1960, no Reino Unido 

surgiram os cuidados paliativos, como uma diferente prática de cuidar. Cicely Saunders, além 

de médica era também enfermeira e assistente social, buscou por intermédio do seu trabalho 

iniciar o movimento dos cuidados paliativos, incluindo além da assistência, o ensino e a 

pesquisa. Criando o Hospice St. Christophers, em Londres, em 1967, que tornou-se um marco 

nesta trajetória. 

O conceito de dor total foi uma das maiores contribuições deixadas por Saunders, 

principalmente para delineamento das diretrizes de cuidado na medicina paliativa (GOMES; 

OTHERO, 2016). 

A Dor Total caracteriza-se por uma abordagem multidisciplinar do conhecimento da 

dor existente até então. Saunders acredita que o sofrimento do indivíduo não se dá apenas por 

uma dor física, mas também devido aos danos emocionais sociais e espirituais trazidos pelo 

adoecimento.  

Saunders evidencia quatro aspectos que devem ser comtemplados na dor, o primeiro 

refere-se aos aspectos físicos, que tem relação direta com as questões orgânicas como a 

progressão da doença ou a reação natural ao tratamento como radioterapia e quimioterapia. 

 

Porém, foi em 1990, que a OMS definiu, reconheceu e recomendou o conceito e os 

princípios de cuidados paliativos em 90 países e em 15 idiomas. A princípio a definição 

abarcava apenas os doentes portadores de câncer, priorizando a assistência integral a esses 

pacientes, visando dos cuidados ao fim da vida. Tornando-se um dos pilares básicos da 

assistência ao doente oncológico em união com a prevenção, diagnóstico e tratamento 

(GOMES; OTHERO, 2016). 

Mais tarde no ano de 2002, houve uma revisão do conceito onde este foi ampliado, e 

passou a incluir a assistência a outras doenças crônicas não transmissíveis como aids, doenças 

degenerativas, doenças renais e cardíacas e doenças neurológicas. Em 2004, a OMS observou 

a necessidade de incluir os cuidados paliativos como parte da assistência completa à saúde no 

tratamento a todas as doenças crônicas incluindo também programas de atenção e cuidado aos 

idosos. Publicou um documento The solid facts - Palliative Care. 

A OMS define Cuidados Paliativos como sendo uma abordagem que prioriza a 

qualidade de vida do binômio doente-família frente uma doença ameaçadora da vida, com foco 
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na prevenção e alivio dos sintomas, na identificação precoce, na avaliação e tratamento da dor, 

dentre outros problemas físicos, espirituais e psicossociais. 

Byock (2009) baseado na definição da OMS elenca os princípios que norteiam o 

conceito: 

• 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 Cuidados Paliativos englobam, ainda, a coordenação dos 

cuidados e provêm a continuidade da assistência; 

• 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. 

Partindo do pressuposto torna-se possível citar os principais norteadores da assistência 

em cuidados paliativos, sendo eles: prevenção e controle de sintomas; intervenção psicossocial 

e espiritual; paciente e família como unidade de cuidados; autonomia e independência, 

comunicação e trabalho em equipe multiprofissional. 

Conforme abordam Gomes e Othero (2016), sintoma é tudo aquilo que o paciente 

avalia como sendo um problema, tal definição é de fundamental importância para uma 

assistência de qualidade. 
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Tendo em vista que a questão principal a ser sanada quando se trata de cuidados 

paliativos, é pensar em atribuir qualidade de vida e não o tempo de vida. Em cuidados paliativos, 

a quantidade de dias que restam para viver deixa de ter a mesma importância que a qualidade 

de vida que o doente vai ter. 

 Afirmando a vida e encarando a morte como sendo um processo natural inevitável, 

sem o intuito de prolongar nem diminuir os dias. Buscando o controle da dor, dos sintomas, 

além do suporte ao doente e ao familiar. Compreendendo que o cuidado abarca também a 

família, e que este deve seguir durante o luto (GOMES; OTHERO, 2016). 

Assim, os cuidados paliativos vêm a ser uma modalidade que visa a qualidade da 

assistência, baseado na queixa do doente e da família. 

 

2.3 O CUIDADO AO DOENTE COM CÂNCER EM CUIDADOS PALIATIVOS 

Podemos observar que o cuidado deriva da natureza, uma vez que ao analisarmos os 

seres vivo, podemos descrever com riqueza de detalhes as diversas formas de cuidado. A grande 

maioria das espécies sejam elas animais ou vegetais desenvolve o cuidado como principal 

característica, podendo estar ligada a manutenção da própria vida.  Como o filosofo Hans Jonas 

(2004) aborda em usa obra O princípio da vida:  

 

Independentemente da história de sua origem, e por conseguinte, independentemente 

também das descobertas sobre seu desenvolvimento, a simultânea multiplicidade da 

vida, sobretudo da vida animal, se nos apresenta como uma sequência crescente de 
degraus, do mais “primitivo” ao mais “evoluído”, em cuja escala vão se manifestando 

a complicação da forma e a diferenciação da função, apuração dos sentidos, e a 

intensificação dos instintos, o controle dos membros e a capacidade de atuação, 

reflexão da consciência e a busca da verdade (HANS JONAS, 2004, p. 11). 

 

Partindo do pressuposto, torna-se possível relacionar a questão do cuidado.  A 

habilidade do cuidar é exercida nos animais, no sentido de preservação da vida, ou seja, auto-

cuidado, que se desenvolve e atinge a espécie humana tornando-se indissociáveis, como se vida 

e cuidar caminhassem lado a lado. Em outro momento o filosofo Hans Jonas (2004) nos 

“obriga” a refletir sobre o significado da essência da vida e do cuidar: 

 

O filósofo que contemple o grandioso panorama da vida em nosso planeta, e que se 

compreenda a si próprio como uma parte do mesmo, não se dará por satisfeito com a 

resposta – por mais útil que esta possa vir a ser como hipótese de trabalho para a 

ciência – de que este imenso e incessante projeto, que através das eras avança em 

rodeios experimentando formas cada vez mais ousadas e subtis, nada mais é do que 

um processo “cego”. Cego no sentido de que seu dinamismo pode ser reduzido às 

meras permutações mecânicas de elementos indiferentes que ao longo do caminho 
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vão armazenando seus resultados aleatórios sob a forma de espécies, e que com estas 

vá provocando de uma maneira igualmente aleatória os fenômenos subjetivos que, 

como subprodutos tão enigmáticos quanto supérfluos, acompanham aqueles 

resultados físicos. Pelo contrário, uma vez que a matéria manifestou- -se desta forma, 

isto é, que ela primitivamente organizou-se desta maneira e chegou a estes resultados, 

o pensamento não pode deixar de fazer-lhe justiça, reconhecendo a possibilidade de 
que o que ela chegou a realizar está depositado em sua natureza primitiva (HANS 

JONAS, 2004, p. 11).  

 

Partindo dessa afirmativa, cuidar está intimamente ligado a uma relação com o 

sagrado, com a transcendência e a espiritualidade. 

Cuidar é um ato estritamente humano, o homem é cuidado desde o momento do 

nascimento, tem início com o instinto de proteção, depois passa a ser o cuidado como forma de 

sobrevivência. 

Como aborda Santos (2009), a tentativa de entender as causas das doenças, das dores 

e a sistematização do cuidar e do tratamento, baseado em observações empíricas, surgiu a partir 

do advento da medicina hipocrática iniciado na Grécia antiga, os doentes eram cuidados pelos 

cuidadores que eram solicitados a cuidar com delicadeza fornecendo nutrição e medicamentos, 

mantendo a higiene.  

As bebidas alcoólicas eram usadas como forma de tratamento, uma vez que diminuíam 

os sentidos, assim como as drogas derivadas do ópio que deriva da morfina eram usados como 

tintura e elixir. 

Para Santos, a humanidade herdou as características do cuidado do maior modelo de 

terapeuta e cuidador que tivemos, no início da era cristã, Jesus Cristo, exercia o cuidado de 

forma memorável, pois, tinha como objetivo aliviar todo tipo de sofrimento Físico, psicológico, 

social e espiritual. Os três primeiros séculos da nossa era tiveram a terapia do cuidado como a 

diretriz dos atendimentos das primeiras comunidades cristãs.   

Para Santos (2009), um dos fundamentos da mãe natureza é constituído pelo cuidar, 

uma vez que uma grande parte das espécies do nosso planeta, sejam animais ou vegetais 

desenvolvem tal característica que demonstra ligação com a manutenção da própria sustentação 

da vida. 

Nos vegetais a capacidade do cuidar está intimamente ligada ao autocuidado, na 

intenção de preservar a vida, tais habilidades são desenvolvidas e aprimoradas alcançando o 

seu ápice na espécie humana (SANTOS, 2009). 

Quando observamos o processo de desenvolvimento e evolução da vida, cuidar ganha 

aptidão no sentido de preservar a vida, além de desenvolver uma vantagem competitiva no 

processo de evolução (SANTOS, 2009). 
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O cuidado é fundamental para a maioria das espécies de animais, em especial, na 

espécie humana, uma vez que sem o cuidado da “família”, as possibilidades de sobrevivência 

da espécie estariam esgotadas (SANTOS, 2009). 

Wanda Horta formulou e descreveu uma teoria de Enfermagem, definindo o conceito 

de cuidar: Segundo ela, cuidar é uma ciência é a arte de assistir o ser humano, atendendo as 

suas necessidades humanas básicas, capacitando-o para uma independência da assistência, 

através do ensino do autocuidado; promovendo uma recuperação, promovendo e mantendo a 

saúde, sendo uma junção de diversas profissões. 

Cuidar é uma ação exclusiva do ser humano, uma vez que a espécie humana visa a 

promoção do bem-estar do outro, o cuidado é parte complementar do processo de viver. Sem o 

cuidado seria impossível sobreviver, desde o nascimento o homem necessita de cuidado.  

Seu início se dá através de uma relação de afetividade, e com o passar dos dias, essa 

relação torna-se uma relação de responsabilidade, pois, é necessário que se dispense atenção, 

preocupação e um grau de envolvimento entre o cuidador e o ser cuidado. 

Cuidar vai além do alivio dos sintomas, cuidar requer preocupação, requer comoção, 

programação, o ser que cuida busca além de aliviar os sintomas proporcionar conforto ao ser 

que é cuidado. 

O câncer é a maior causa de morte no Brasil e no mundo, dor é considerada uma 

emergência no contexto oncológico, devendo o profissional de enfermagem dispor de 

conhecimentos e habilidades, que visem proporcionar um cuidado eficaz de qualidade ao 

doente, que se encontra sob seus cuidados. Seja no âmbito hospitalar, seja no seio familiar. 

Ao considerarmos a dor como uma complexa síntese de fatores sensoriais afetivos, 

cógnitos, religiosos, culturais, sociais podemos entender o conceito criado por Cecily Saunders 

sobre Dor Total. Buscando destacar a importância de uma interpretação correta do fenômeno 

da dor, que perpassa a dimensão física, mas abrange também o emocional, o social e o espiritual 

(PUGGINA et al., 2014). 

A dor afeta a qualidade do sono, a qualidade de vida, afeta os sonhos do doente, afeta 

os sonhos e as relações. 

Ao analisarmos a trajetória de um doente com diagnóstico de câncer em um estado 

avançado, podemos observar que esse doente já se encontra na condição de “perdedor”, no 

sentido que ele perde autonomia, perde qualidade de vida, perde relações, perde expectativa de 

vida, dos sonhos, de futuro. Devido as comorbidades trazidas pela doença que acaba por privar, 
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por impor mudanças que exigem adaptações seja de alimentação, de transporte, de estilo de 

vida. 

Partindo desse pressuposto a equipe que cuida deverá ser uma equipe especializada, 

treinada para lidar com o doente com câncer em cuidados paliativos, deve ser uma equipe capaz 

de entender que a dor do câncer é diferente da dor de um trauma por exemplo. Uma vez que a 

dor do câncer demonstra a importância de dimensionar o sofrimento humano, o que acaba por 

demandar um cuidado diferenciado expandido visando o alivio desejado (SILVA et al., 2015). 

Compreender a dor não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige muito, devido a sua 

subjetividade, o profissional deverá entender a explicação da dor do outro, para que o cuidado 

seja eficaz.  

Como cita Gomes e Othero (2016), a dor é o maior sintoma de alarme do corpo 

humano, é atraves de sua demonstração clara que se pode tomar medidas de avaliação, controle 

e supressão da causa. 

Desse modo como aborda Coelho et al. (2016), para um tratamento da dor bem-

sucedido é necessário que se faça uma avaliação criteriosa da sua causa, entendendo seus tipos 

além da busca pelo conhecimento em relação ao tratamento mais apropriado. 

 

2.4 COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO PARA O CUIDADO PALIATIVO 

De acordo com o IBGE, a sobrevida do brasileiro vem apresentando um crescente 

aumento. Em 2015 a expectativa era de 68,6 anos, e em 2000 passou a ser de 75,8 anos (IBGE, 

2016). Através destes dados, pode-se constatar uma inversão da pirâmide populacional, com o 

subgrupo de pessoas com idade entre 80 e 89 anos aumentando consideravelmente com o passar 

dos anos. 

Contudo, pode-se observar que a taxa de sobrevida aumentada não pressupõe uma 

melhora na qualidade de vida. Quanto mais intensifica-se a luta em busca de cura para as 

doenças, mas se nega a morte. Este enfrentamento defensivo, com expectativas não realistas, 

tem colocado em segundo plano estratégias de intervenção que podem garantir um fim de vida 

digno (GOMES, 2018).  

Muito embora a morte seja uma questão implícita na formação e prática de 

profissionais de saúde, estudos apontam uma carência de diretrizes sobre os cuidados na fase 

terminal, tendo em vista sua importância para alívio do sofrimento vivenciado por pacientes e 

cuidadores, a falta de capacitação técnica da equipe de cuidados paliativos pode tornar este 

momento de vida sem sentido e desestruturado (GOMES, 2018). 
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O avanço da doença, o sofrimento e a eminência da morte, são condições que exigem 

do profissional uma atitude solidária, de bom senso e humanitária para com o doente e sua 

família. Conforme já citado nesta dissertação a Organização Mundial de Saúde (OMS), define 

Cuidados Paliativos como sendo uma abordagem que visa o aumento da qualidade de vida tanto 

dos doentes que enfrentam uma doença terminal, quanto a dos seus familiares, utilizando 

medidas que previnam e aliviem o sofrimento, através da avaliação correta, identificação 

precoce e tratamento da dor e dos outros sintomas (RODRIGUES; ZAGO, 2009). 

A valorização da vida, consideração da morte como um processo natural, alivio da dor 

e de outros sintomas, não abreviação nem prolongamento da vida, integração de cuidados 

espirituais e psicológicos, permissão de oportunidades para o crescimento; oferecer suporte ao 

familiar durante o período da doença e durante o período do luto, são os princípios básicos dos 

Cuidados Paliativos (HENNEMANN-KRAUSE, 2012). 

Conhecimento clínico, competência técnica e respeito para com o próximo, são 

características básicas para que o profissional consiga prestar um cuidado de qualidade ao 

doente ao fim da vida, tais cuidados também dependem que esse cuidado seja feito por uma 

equipe interdisciplinar (SOUZA; ALVES, 2015). 

Como ressalta Souza e Alves (2015) os profissionais de enfermagem encontram-se na 

linha de frente da equipe multidisciplinar, promovendo cuidado, conforto e aconselhamento de 

doentes e familiares. O sucesso dessa relação é o resultado de uma relação estabelecida entre 

doente-enfermagem e do interesse e vontade dos profissionais para exercer os cuidados ao fim 

da vida. 

O processo de morte e morrer é algo que faz parte da rotina do enfermeiro, que aprende 

no dia a dia a driblar com competência técnica as diversas situações complexas que surgem no 

decorrer da jornada de trabalho. Através da construção de competências pessoais o enfermeiro 

formula esquemas de mobilização de recursos que auxiliam as atividades cotidianas. Sendo esse 

mapeamento o responsável pela associação do valor econômico social a indivíduos e 

organizações, ao passo em que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais além 

de expressarem o reconhecimento social acerca da capacidade das pessoas (SOUZA; ALVES, 

2015). 

Sousa e Alves (2015) destacam que as competências necessárias para que o 

profissional desempenhe o seu papel de maneira humanitária e de qualidade, origina-se do saber 

agir e pela responsabilidade que o profissional transparece, através da integração, mobilização, 

e transferência dos recursos. Através da construção de esquema próprio do profissional, que 
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favorece a execução das atividades com competência. Tal competência revela-se em saber 

como agir, no momento da intercorrência, para além da prescrição médica, ao deparar-se com 

situações aparentemente já conhecidas, porém, com desfechos inesperados. 

Tendo em vista que o diagnóstico de uma doença terminal limita a vida, acarreta 

impacto nas relações interpessoais dos doentes e familiares, as competências do enfermeiro irão 

auxiliar na percepção e no momento apropriado para solicitar uma ajuda especializada, 

possibilitando que doente e familiar tenham acesso a recursos que auxiliem na manutenção de 

uma boa qualidade de vida no fim da vida.  

Desse modo o papel exercido pela equipe de enfermagem é fundamental pois, devido 

as atribuições executadas, é o profissional que exerce um contato direto, constante e profundo 

com a população, seja em unidades hospitalares, centros de saúde, o enfermeiro desenvolve um 

papel de educador e esclarecedor da população.  

Assim, as ações dos enfermeiros devem ser de elo, entre doente, família, e equipe 

multiprofissional, possibilitando a realização de recursos capazes de melhorar a qualidade de 

vida do doente, sendo ele fora de possibilidade terapêutica, permitindo uma morte digna.  

Um importante elemento básico do cuidado é a comunicação, devendo ser utilizada 

como instrumento do cuidado em todas as medidas terapêuticas de enfermagem, uma vez que 

tende auxiliar no relacionamento equipe/doente, assim, promove uma assistência de qualidade. 

Assim, fazem parte dos elementos básicos para que o enfermeiro paliativista 

desempenhe suas atividades a autonomia, comunicação, relação entre doente e profissional, 

abordagem multiprofissional, posicionamento em relação à vida e à morte, perda e luto. 

Contribuindo para a construção das redes de cuidado, ao passo em que reconhece e utiliza os 

equipamentos sociais nos fluxos assistenciais.  

De acordo com a afirmação de um escritor brasileiro, “a morte de uma pessoa é um 

evento único, nunca houve e nunca haverá outro igual”. Ao passo que valorizamos os aspectos 

culturais, a subjetividade, as crenças e as experiências vividas por cada pessoa que cuidamos, 

teremos mais certeza da possibilidade de individualizar e humanizar o cuidado ao doente fora 

de possibilidade terapêutica (SOUZA; ALVES, 2015). 

Desse modo, torna-se importante ressaltar que abordar a morte não representa 

insensibilidade, ou sangue-frio em relação a ela, uma vez que a meta dos cuidados paliativos é 

visualizar a morte como um processo natural e dessa forma preparar o doente e seus familiares 

para uma morte digna, estabelecendo um vínculo de respeito e confiança que resultará no 
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amparo e que permitirá que o processo de finitude seja abordado com suavidade e honestidade 

(RODRIGUES; ZAGO, 2009). 

 

2.5 DOR E ANALGESIA EM CUIDADOS PALIATIVOS NUMA PERSPECTIVA 

TRANSDISCIPLINAR 

Os cuidados paliativos originaram-se do movimento hospice criado por Cecily 

Saunders e colaboradores, espalhando pelo mundo uma nova filosofia sobre o cuidar, tendo 

como elementos essenciais: o Controle da dor e de outros sintomas decorrentes do tratamento 

em fase avançada da doença, e o cuidado abrangendo as dimensões psicológicas, sociais e 

espirituais de doentes e familiares (GOMES; OTHERO, 2016). 

Buscando o controle da dor através do uso da morfina o que tornou indispensável o 

treinamento dos profissionais.  Melo e Caponero (2009) afirmam nesse momento surge uma 

nova abordagem, oferecendo maior suporte para o binômio no momento final dos tratamentos 

curativos e no momento de luto. Introduzindo um novo conceito de cuidar e não só curar, focado 

no doente no final de vida. Diante desse momento cria-se um campo, o da medicina paliativa, 

incorporando a essa filosofia equipes de saúde especializadas no controle da dor e alivio dos 

sintomas. 

O termo palliare originado do latim e significa proteger, amparar, abrigar, ou seja, a 

possibilidade de cuidar de forma ampla independente das possibilidades de cura, exibindo a 

essência da medicina como foco principal. 

Em 2000 a Organização Mundial de Saúde (OMS) redefiniu o conceito de cuidados 

paliativos como: 

 

Cuidados Paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes 

e famílias, que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras de vida 

através da prevenção e alivio do sofrimento, por meios de identificação precoce, 

avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial 

e espiritual (OMS, 2007, p. 3). 

 

São utilizadas abordagem multidisciplinar, aplicando-se muitos aspectos de cuidados 

durante o curso da doença, com vistas a reduzir o sofrimento, oferecendo um cuidado total. O 

objetivo principal é o alivio das expectativas, a integração dos valores culturais, religiosos, 

crenças e práticas além do alivio das necessidades físicas psicológicas, sociais e espirituais. 

Os cuidados paliativos foram conceituados como uma filosofia de cuidar, em 1995 

pela Associação Canadense de Cuidados Paliativos, pois o cuidado se dava através da 
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combinação das terapias ativas, visando o conforto e o suporte individual e familiar de quem 

está vivenciando a doença. Durante o curso da doença alcançar o alivio das necessidades 

biopsicossociais e espirituais, e a compreensão das crenças, das necessidades individuais e 

valores é o objetivo principal. 

Uma vez que afirmar a vida e encarar a morte como um processo natural; não adiar 

nem prolongar a morte; promovendo o alivio da dor e de outros sintomas, oferecendo suporte 

para os doentes possibilitando que ele viva a vida de forma o mais ativamente possível 

auxiliando família e cuidadores no processo de luto. 

Incentivar a expansão do conhecimento acerca dos cuidados paliativos é promover o 

controle da dor e o alivio dos sintomas e proporcionar ao doente qualidade de vida, evitando o 

prolongamento inapropriado do morrer, promovendo o fortalecimento com seus entes queridos 

e aliviando o sofrimento. 

Atualmente os profissionais de saúde, as entidades mantedoras, universidades, 

instituições hospitalares, vêm aumentando o interesse em estudar e aprofundar os 

conhecimentos sobre os cuidados paliativos o que vem trazendo um crescimento importante 

para essa categoria de cuidado. Uma vez que a morte faz parte do ciclo de evolução do ser 

humano e que o cuidado deve estar voltado para todas as dimensões. 

Pesquisas relatam o crescimento desordenado de vítimas de doenças crônico-

evolutivas, em especial, o Câncer. Essa realidade auxiliou o aumento do interesse pelo tema, 

além de obrigar o profissional a comprometer-se e incorporar a abordagem no dia a dia das 

unidades hospitalares. Atualmente é impossível estar em uma unidade de saúde sem que haja 

um doente acometido por algum tipo de doença Crônico-evolutiva, ou alguém com histórico 

familiar.  

Tendo em vista que o objetivo principal dos cuidados paliativos é proporcionar 

qualidade de vida abstraindo-se da contagem dos dias que podem restar, paliar é viver um dia 

após o outro, valorizando os momentos, focando única e exclusivamente no controle da dor e 

alivio dos sintomas, oferecendo ao binômio cuidados integrais e com isso a segurança de um 

cuidado humanizado e de qualidade, proporcionando um alivio do sofrimento físico, espiritual 

e psicológico. 

Dentro desta perspectiva tem-se como principal objetivo que a equipe esteja engajada 

afim de que sejam estabelecidas estratégias para uma assistência continua e integral, criando 

um vínculo de confiança entre os envolvidos no processo de cuidar, médico, equipe de 

enfermagem doente e familiar. Nesse momento todas as dúvidas devem ser sanadas, é vista a 



36 
 

importância de uma comunicação efetiva, sem ruídos, de modo que doente e família estejam 

cientes de todas as etapas, das fazes difíceis, onde a equipe pode observar e auxiliar no cuidado 

além muros da unidade hospitalar. 

Tendo em vista que o objetivo principal da medicina paliativa é o cuidar, é de extrema 

importância que os critérios básicos sejam seguidos: a escuta ativa ao doente e ao familiar, 

conhecimento das drogas que serão utilizadas no tratamento, o emprego de drogas que tenham 

mais de um objetivo de alivio, manter tratamentos simples; aprender a reconhecer e desfrutar 

pequenas realizações e ter consciência de que sempre há alguma coisa que pode ser feita. 

Nesse momento podem surgir os questionamentos que ultrapassam os saberes 

científicos, prolongar a vida ou diminuir o sofrimento do doente que está no final da vida 

tornam-se questões sem respostas.  

Daniel Callahan, propõe uma “medicina sustentável”, cujo o principal objetivo é a 

promoção da saúde e prevenção de doenças, o alivio da dor e do sofrimento, a cura, o cuidado 

dos doentes portadores de doenças curáveis ou incuráveis e o favorecimento de uma morte 

digna e serena.  

Araújo e Silva (2007) apontam sobre as necessidades e expectativas dos doentes 

oncológicos em cuidados paliativos oncológicos, alerta para as dores não físicas e busca 

sintetizar a forma como esse doente quer ser compreendido e tratado:  

 

Quer ser compreendido como um ser humano que sofre porque, além da dor física, 

possui conflitos existenciais e necessidades que os fármacos ou os aparelhos de alta 
tecnologia não podem suprir; precisam de relacionamento humano baseado na 

empatia (ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 126). 

 

É importante ressaltar que o 4 dimensões estão envolvidas no processo de morte e 

morrer sendo elas: física, emocional e psicológica, social e espiritual, muito embora tal 

classificação seja meramente didática devido a impossibilidade de categorizar, e classificar os 

sofrimentos, uma vez que assim como os órgãos e as células do corpo físico comunicam-se e 

dependem uns dos outros, eles também interagem uns sobre os outros dando a ideia de um todo 

indissolúvel, que é o conceito de ser humano ao qual deveria ser o objeto de estudo em cuidados 

paliativos. 

É fundamental que o profissional compreenda que a dor física não é apenas um sintoma 

único, mas todo e qualquer sintoma que cause mal-estar e desconforto e perda da qualidade de 

vida desses doentes, embora o doente oncológico sofra de outros sintomas a dor é o sintoma 

mais frequente, sendo muitas vezes banalizada devido a questão da subjetividade. 
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Muitas vezes a dor física é a forma que o doente tem de alertar para a dor total, 

conforme aborda Cicely Saunders: Seria impossível discorrer sobre dor sem abordar e 

mencionar o conceito de dor total, pois o ser humano não precisa somente de um melhor 

controle da dor, mas também de um melhor cuidado geral. As pessoas necessitam de espaços 

para serem elas mesmas, Cicely criou o termo “dor total” a partir do seu entendimento que as 

pessoas têm dor física, psicológica, social e espiritual, e eu tais dores devem ser tratadas. 
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3 O ESTADO DA ARTE 

3.1 PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL 

ACERCA DA DOR E ANALGESIA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

Com intuito de mapearmos os conhecimentos produzidos acerca a percepção dos 

profissionais de enfermagem sobre a dor e analgesia em pacientes oncológicos em cuidados 

paliativos, realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática do tipo revisão integrativa. 

Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011), esse tipo de revisão é utilizado como forma 

de obter, a partir de informações, evidências que possibilitem contribuir com procedimentos de 

tomada de decisão nas ciências da Saúde. Os autores ressaltam que esta deverá ser conduzida 

de acordo com a possibilidade de reprodução por outros pesquisadores e deverá ter uma 

metodologia clara, bem como abordam a necessidade de que os estudos incluídos sejam 

primários, com objetivos, materiais e métodos claramente explicitados.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA DOS ESTUDOS 

A estratégia de busca corresponde a uma sintaxe que envolve itens fundamentais da 

pergunta de pesquisa, e deve ser acompanhada do uso de terminologia autorizada e reconhecida 

mundialmente na área da saúde. Essa terminologia consiste nos vocábulos 

estruturados/controlados, chamados descritores. Os descritores representam a coleção de 

termos, organizados com uma metodologia específica que funcionam como um filtro entre a 

linguagem do autor e a terminologia da saúde. 

Para a elaboração da estratégia de busca foram utilizados os descritores controlados da 

pergunta de pesquisa: Qual a percepção do profissional de enfermagem acerca da dor e 

analgesia em pacientes oncológicos em cuidados paliativos? Sendo estes: dor, oncologia e 

percepção, a conexão entre os termos escolhidos para a estratégia de busca foi estabelecida 

pelos operadores booleanos AND e OR. 

Foram incluídos, artigos, dissertações e teses brasileiras, publicados em português, 

inglês e espanhol que abordaram como tópico principal, a percepção da dor pelo profissional 

de enfermagem. 

Sendo excluídos os estudos repetidos, editoriais, documentos técnicos 

governamentais, manuais de conduta, livros ou artigos que não tivessem relação com a questão 

de pesquisa. 
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉ-SELECIONADOS E SELECIONADOS 

Foram obtidas 84 referências, das quais 24 eram repetidas, 42 foram excluídas após 

leitura do título e resumo, 17 foram excluídas após leitura do texto completo. Deste modo, os 

estudos selecionados foram 01, conforme descrito no quadro a baixo. 

 

Quadro 1 - Descrição das referências pré-selecionadas e selecionadas, segundo a base de dados.  

Base de dados 
Referências 

encontradas 

Referências 

repetidas 

Referências 

excluídas 

Referências 

selecionadas 

LILACS 17 4 13 0 

SCIELO 18 5 13 0 

MEDLINE 44 15 28 1 

BDENF 5 0 5 0 

Total 84 24 59 1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Os motivos de exclusão dos periódicos identificados na estratégia de busca são 

apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 2 - Descrição dos motivos de exclusão de referências.  

Motivo de exclusão Total (25) 

Não relacionavam a percepção do enfermeiro 10 

Avaliação da dor em crianças  3  

Avaliação da dor em pacientes não oncológicos  6 

Avaliação da percepção da dor pelo paciente oncológico 3 

 Percepção da dor pelo familiar do doente    3 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Quadro 3 - Caracterização dos estudos encontrados.  

Autores Titulo  Revista Ano  Objetivo  Método 

WATERKEMPER, 

Roberta; 

REIBNITZ, Kenya 

Sshmidt. 

Cuidados 

paliativos: a 

avaliação da 

dor na 

percepção 

de 

enfermeiras  

Revista 

Gaúcha de 

enfermagem 

2010 Revelar as 

concepções e 

contribuições de 

enfermeiras 

sobre a avaliação 

da dor em 

pacientes com 

câncer em 

cuidados 

paliativos 

através de uma 

proposta de 

educação no 

trabalho 

fundamentada 

nos pressupostos 

da educação 

problematizador

a de Paulo Freire 

Pesquisa 

qualitativa do 

tipo 

convergente- 

assistencial. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

O estudo selecionado não descreve a percepção do enfermeiro através da pesquisa 

fenomenológica, assim como boa parte dos estudos encontrados nas bases de dados.  

Porém, o estudo retrata a percepção do enfermeiro e separa por categorias onde o 

enfermeiro explica o significado da dor, que revela que os enfermeiros compreendem a dor do 

câncer como uma dor total, sendo a dor que ultrapassa os limites da dimensão física, incluem 

as dimensões psicológicas, sociais, que ao se associarem ao câncer transforma em uma 

experiência angustiante e sofrida. Entende-se que esse é um fenômeno multidimensional, pois, 

inclui não apenas uma dimensão sensorial, mas também fisiológica, afetiva e experiências que 

contribuem para a experiência de dor global. 
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Em outra categoria o estudo descreve a forma como os enfermeiros avaliam a dor, 

revela que não existe um instrumento específico para registrar as informações sobre a avaliação 

da dor, e as informações contidas no histórico de enfermagem e prescrição são insuficientes. 

Outro ponto importante abordado é que os profissionais não aplicam nenhuma escala de 

avaliação da dor. Desse modo a avaliação da dor realizada pelas enfermeiras nos pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos é incorreta, e o controle da dor inadequado.  

As enfermeiras apontam a subjetividade como sendo o maior obstáculo para a 

avaliação adequada da dor, pois, decifrar a experiência dolorosa através da voz de quem a sente 

é difícil, uma vez que não se pode apalpar nem mensurar, proporcionando uma sensação de 

incerteza. 

A última categoria que aparece é a de contribuições para o cuidado, onde as 

enfermeiras revelam formas diferentes de cuidar. Em destaque a importância da busca por uma 

relação de diálogo, onde ocorra a troca, onde o enfermeiro escute a família e o doente, afim de 

que se crie um vínculo e confiança entre o profissional e o doente/família. Tendo em vista que 

o auto relato do doente é a medida mais exata da dor. 

Estudos mostram que a deficiência na comunicação entre o profissional e o 

doente/família pode influenciar na percepção de doença, no seu ajustamento psicológico e 

qualidade de vida.  
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS  

4.1 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO  

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo fenomenologia descritiva. 

Segundo Minayo (2014) os estudos qualitativos são os que se aplicam ao estudo das 

relações, da história, das representações, das percepções, das crenças e das opiniões, que 

resultam das interpretações feitas pelos humanos, como constroem seus artefatos e a si mesmos, 

como pensam e sentem. Tais estudos se preocupam com a realidade que não permite ser 

quantificada, que corresponde a um espaço mais intenso das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não permitem reduzir-se a operacionalização de variáveis. 

Portanto, preferiu-se desenvolver um estudo qualitativo alicerçado na tradição das 

pesquisas fenomenológicas, pois esta apresenta seus domínios pautados na experiência dos 

sujeitos investigados dentro do seu mundo (POLIT; BECK, 2011). 

A fenomenologia descritiva para Merleau-Ponty (1999, p. 3) baseia-se em descrever a 

experiência humana. “preocupa-se com a descrição, não da explicação” Descrevendo a 

experiência humana direta, “volta às próprias coisas”, aquilo que é antes de qualquer teorização. 

Polit e Beck (2011), afirmam que as pesquisas fenomenológicas descritivas buscam a 

descrição das experiências vividas e os pesquisadores envolvidos no estudo buscam despir-se 

de visões preconcebidas e a intuição da essência dos fenômenos, estando abertos a significados 

que lhe são atribuídos por quem já experimentou. 

   

4.2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

Trata-se de uma pesquisa fenomenológica, fundamentada no referencial de Maurice 

Merleau-Ponty. A fenomenologia busca descrever e compreender os fenômenos vividos, seu 

campo do saber é configurado por várias perspectivas filosóficas, caracterizadas por desafios a 

pesquisa e por divergências metodológicas e teóricas. 

Dentre as perspectivas mais conhecidas a proposta de Husserl é a mais figurada, por 

ser considerado o introdutor da Fenomenologia, e de Merleau-Ponty. 

Para Moreira (2004), a fenomenologia de Husserl tem como princípio a consciência 

como intencionalidade referindo-se a uma fenomenologia transcendental, de compreensão mais 

idealista e busca a essência, enquanto a fenomenologia de Merleau-Ponty tenha sido 

influenciada pelo pensamento de Husserl defende uma Fenomenologia Existencial, que 

compreende o mundo, no quadro de um pensamento crítico. O que irá diferenciar a abordagem 
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de Merleau-Ponty, pois ele considera que a busca das essências não se desvincula da existência 

ou da factalidade do mundo vivido, ou seja, a fenomenologia de Merleau-Ponty compreensiva, 

defende que ao realocar a essência na existência do homem em um mundo pré-dado, permite 

que alguns a exploração de alguns temas existenciais, como percepção, temporalidade, corpo e 

intersubjetividade (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Partindo do exposto, torna-se possível adotar essa abordagem e mergulhar no mundo 

da vida relacionado ao processo de cuidar, em particular na vivência do profissional que cuida 

de doentes com câncer em cuidados paliativos.  

Logo, ao pesquisarmos a percepção dos profissionais de enfermagem sobre dor e 

analgesia a partir da fenomenologia da percepção, analisando sobre sua ótica, nos permitirá 

olhar as possibilidades de cuidar de forma singular.     

 

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

O campo de pesquisa foi Instituto Nacional do Câncer Unidade IV, localizado no 

município do Rio de janeiro, por ser considerado referência no atendimento a pacientes 

portadores de doenças oncológicas em cuidados paliativos, o estudo foi realizado nas unidades 

de internação, ambulatório e emergência. 

O referido hospital é a unidade de Cuidados Paliativos do INCA, responsável por 

atender ativa e integralmente aos doentes do Instituto portadores de câncer avançado, sem 

possibilidades de cura.  

Promovendo cuidados paliativos oncológicos com qualidade, o foco está em obter e 

proporcionar ao doente e aos familiares, uma melhor qualidade de vida. O hospital funciona 

com equipes multiprofissionais e possui estrutura para prestar consultas ambulatoriais, visitas 

domiciliares, internação e serviço de pronto atendimento 24 horas. 

O hospital disponibiliza material de conforto e medicamentos para o controle dos 

sintomas como intuito de alongar a permanência em casa e o convívio com a família. 

O hospital visa: “Ser o centro de excelência nacional na assistência, ensino e pesquisa 

em cuidados paliativos oncológico, através da normatização técnico-científica e capacitação 

profissional qualificada, com foco no atendimento técnico e humanitário e melhoria da 

qualidade de vida" (INCA, 2015). 

O Hospital promove treinamento e formação de profissionais na área de cuidados 

paliativos, além de realizar atividades educativas com os cuidadores e familiares que irão 

assistir o doente em casa. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES A SEREM PERCEBIDOS 

4.4.1 Participantes a serem percebidos 

Compôs o estudo os enfermeiros e técnicos de enfermagem que pertenciam ao corpo 

de profissionais da instituição. Compreendeu como participantes a serem percebidos, um total 

de 23 pessoas, de ambos os sexos. 

No que se refere a quantidade dos participantes, nota-se que: 

 

Como o que se pretende na pesquisa fenomenológica não é a generalização dos 

resultados, não há razão para selecionar uma amostra proporcional e representativa 
em relação a determinado universo de pesquisa. O que interessa é que os sujeitos 

sejam capazes de descrever de maneira acurada a sua experiência vivida. [...] (GIL; 

YAMAUCHI, 2012, p. 571-572). 

 

Devido a pesquisa fenomenológica, considerar a singularidade de cada narrativa. 

Buscando-se a concordância entre o que descrevemos e o que é experimentado e narrado pelo 

sujeito, garantindo a credibilidade da pesquisa (SILVA; BOEMER, 2009). Desse modo foi no 

transcorrer das entrevistas que se pode analisar a correspondência dos dados com a realidade 

vivida.  

 

4.4.2 Número de participantes  

 Tendo em vista que trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica, 

o número de participantes foi estabelecido por saturação, o que incluiu 23 participantes, desse 

modo, no conjunto de dados obtidos em cada um dos tópicos abordados nas entrevistas, 

obtiveram elementos suficientes e substanciais sobre as categorias que se pretenderam 

aprofundar o conhecimento, dando-se encerrada a coleta de dados.  

  

Numa busca qualitativa o pesquisador deve preocupar-se menos com a generalização 

e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no processo de 

compreensão, seja de um grupo social, de uma organização de uma instituição, de 

uma política ou de uma representação. Seu critério, portanto, não é numérico, embora 

quase sempre o investigador precise justificar a delimitação de pessoas entrevistadas, 

a dimensão e a delimitação de espaço. Pode-se considerar que uma amostra qualitativa 

ideal é a que reflete a totalidade das múltiplas dimensões do objeto de estudo 

(MINAYO, 2014, p. 197). 

 

A seleção dos participantes realizou-se de forma sistemática, a convite da 

pesquisadora, e através de abordagens nos setores, no momento em que estes estavam no 

intervalo de suas atividades profissionais. As entrevistas foram realizadas tanto em sala 
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reservada nos andares, quanto em locais de acesso restrito aos profissionais como copa e quarto 

de descanso da equipe de enfermagem.  

Como critérios de inclusão constaram os profissionais que aceitaram participar do 

estudo, profissionais com experiência mínima de 12 meses, em cuidados paliativos 

oncológicos. Não houve restrições e preconceitos quanto aos aspectos político-econômicos e 

socioculturais, principalmente os relacionados a sexo, cor e religião, que desejaram e 

autorizaram a participação na pesquisa, e assinaram o Termo de Livre Esclarecimento.   

Os critérios de exclusão abrangeram os profissionais que estiverem de licença médica, 

ou de férias durante o período da coleta dos dados e os profissionais que optaram por não 

participar do estudo.  

Ao iniciar a investigação, os dados coletados das entrevistas, bem como as 

observações, foram descritos em diário de campo para posterior análise, poder participar do 

cotidiano de diversos setores foi uma agradável e singular.  

 

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 O material coletado em campo foi registrado em um diário de campo, e em seguida, 

tratado por ordenamento, classificação e análise.  Realizou-se a análise dos dados obtidos com 

as entrevistas na perspectiva fenomenológica agrupando-os em categorias afim de que houvesse 

uma compreensão do objeto de estudo. 

Na análise das observações registradas da pesquisa, buscou-se correlacionar as 

informações obtidas nos depoimentos, bem como a aproximação com os referenciais 

conceituais.  

A pesquisadora utilizou a ferramenta Word Art (Nuvem de palavras) como elemento 

para tratamento dos dados.   

A interpretação dos dados ocorreu mediante o embasamento nas concepções teórico-

filosóficas utilizando-se o método fenomenológico. O qual resgatou a percepção e orientou uma 

reflexão existencialista, considerando os elementos à existência do ser-ao-mundo, tais como: 

sentimentos, conhecimentos, significados, experiências e sentidos das coisas.  

Desse modo, valorizou-se o resgate da subjetividade da experiência vivida pelos 

sujeitos participantes desta pesquisa.  

A escolha de tal corrente do pensamento valeu-se do fato de ser a fenomenologia um 

retorno às coisas mesmas, o estudo das essências. Volta-se para as essências vividas, as quais 

são totalidades de sentido temporalmente constituídas. Assim, a fenomenologia é uma descrição 
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do vivido, é uma narrativa das experiências da consciência no decorrer da história; preocupa-

se com a descrição do fenômeno, a universalidade das essências, o questionamento do 

conhecimento das ciências, a valorização do conhecimento intuitivo das vivências, a 

intencionalidade da consciência, a interpretação do mundo, a intersubjetividade e o contexto 

cultural dos sujeitos; estuda os sentimentos, os pensamentos e as ações.  

Trata-se de uma narrativa transcendental, o que significa dizer que leva em conta o 

modo, ou forma temporal segundo a qual o ser humano se constitui na natureza e na cultura 

(CALDIN, 2001, p. 24). 

A pesquisadora valorizou o participante, devido a sua importância na construção do 

conhecimento. Desse modo as experiências e percepções dos profissionais atuantes na 

assistência ao doente oncológico com dor em cuidados paliativos, foram elementos essenciais 

à abordagem do fenômeno estudado a percepção. 

Assim, a análise dos dados ocorreu, a partir da transcrição das entrevistas, dos 

questionários preenchidos, das observações e anotações descritas no diário de campo pela 

pesquisadora. 

 

4.6 RISCOS E BENEFÍCIOS  

A pesquisa não apresentou riscos potenciais aos participantes visto que se tratou da 

realização de entrevistas, preenchimento de formulário, contou com o suporte psicológico, caso 

houvesse instabilidade emocional. Entretanto, nenhum participante manifestou instabilidade 

que necessitasse de aporte da psicóloga. Os benefícios proporcionados pela entrevista foram 

relatados pelos participantes, assim como observados pela pesquisadora, que refletiram a 

necessidade de se aprofundar-se em estudos que tratem do fenômeno, uma vez que todos que 

vivenciam a experiência devem estar sempre bem informados, afim de que se possa prestar uma 

assistência de qualidade.  

 

4.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS  

 Por se tratar de um estudo que envolve seres humanos, aplicou-se um termo de 

consentimento livre esclarecido, elaborado segundo os aspectos relativos Resolução nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que através das 

suas competências legais, estabelece as diretrizes e as normas que regulamentam pesquisas 

desse gênero. Nesse sentido, o protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro- HUAP/UFF/FM, CAAE nº 
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68434517.4.0000.5243 e do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva- 

INCA/MS CAAE nº 68434517.4.3001.5274 e aprovado em 25 de agosto de 2017. Através deste 

termo os participantes foram esclarecidos sobre o conteúdo da pesquisa de modo a sanar 

quaisquer dúvidas em relação ao estudo, conferindo aos participantes o direito de interromper 

a pesquisa a qualquer momento que desejassem, assim como a preservação de suas identidades. 

Os nomes dos participantes foram substituídos para proteger a identidade dos participantes. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

5.1 A FENOMENOLOGIA 

Johann Heinrich Lambert, (filosofo e matemático alemão) discípulo do filósofo 

alemão Christian Wolff, adotou pela primeira vez a palavra fenomenologia no ano de 1764. 

Johann Lambert adotou a palavra em seu artigo denominado “News Organum” a 

compreendendo como a teoria da ilusão e suas várias formas (CAPALBO, 1984). Em 1770 

após receber uma carta escrita por Immanuel Kant o termo “Phaenomenologia generalis” é 

adotado afim de se designar a disciplina propedêutica que segundo o filosofo precede a 

metafisica, porém, somente em 1807 intermediado pelo trabalho Fenomenologia do Espirito de 

Hegel, que o termo se tornou tradição filosófica (ZILLES, 2015). Embora Hegel e Kant 

abordassem a fenomenologia, eles abordavam o fenômeno e o ser ou absoluto de modos 

distintos. 

Para Kant, objeto e sujeito devem ser vislumbrados de modo separado, esta dissociação 

justifica-se pelo argumento de que o sujeito é o conhecedor do objeto, sendo o objeto para o 

sujeito e não o objeto para si mesmo, assim, o objeto é uma construção do sujeito e o próprio 

mundo é uma construção subjetiva, enquanto que para Hegel, a  relação sujeito e o objeto é 

inter-relacionada, não havendo separação do interior e exterior, a diferença entre eles produz a 

identificação e o indivíduo não é nada por si só, ou seja, a preocupação de Hegel é na construção 

do todo superando o dualismo (GIROTTI, 2010). 

Sendo o papel da filosofia como do Espirito mostrar como o fenômeno se faz presente 

nas experiências humanas (ZILLES, 2015). 

O movimento fenomenológico torna-se uma das principais correntes de pensamento 

no séc. XX, proposto por Edmund Gustav Albrecht Husserl. Hesserl nasceu em 1859 na 

Morávia (hoje parte da República Tcheca), estudou matemática e filosofia em Berlin, Viena, 

Halle; após os estudos lecionou filosofia em Halle, Göttingen e Freiburg até a sua aposentadoria 

em 1929. Com a criação do movimento filosófico pretendia-se oferecer um novo princípio para 

a filosofia ocidental, não deixando de incorporar os ideais das revoluções intelectuais 

empreendidas pelos filósofos René Descartes e Immanuel Kant (MATTHEWS, 2011). 

A palavra fenomenologia derivada do grego phenomena, que significa “aparências “foi 

definida por Husserl de duas maneiras ao longo de sua obra. Primeiro ele a definiu como sendo 

um novo método descritivo, que conduziria a uma ciência de fundação. Depois a denominou 

como fenomenologia transcendental, passando a ser vista como uma ciência de fundação ou 
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uma filosofia cientifica rigorosa que, como consequência de sua aplicação, tornaria possível 

uma reforma metodológica em todas as outras ciências (CASTRO; GOMES, 2011). 

Os autores relatam que o principal objetivo do movimento era a promoção de uma 

análise do movimento intencional ou fluxo dos vividos da consciência, através da qual 

pretendia-se compreender a consciência como propriedade ontológica de ser, indissociável da 

vivência real. Sendo assim, o objetivo da fenomenologia de Husserl era esclarecer a essência 

dos conceitos usados nas diversas formas de consciência existentes no mundo ao redor, 

incluindo as ciências naturais (CASTRO; GOMES, 2011) 

Desse modo, a intenção da fenomenologia era a descrição tanto da ciência quanto do 

senso comum pré-científico como parte do que denominou “atitude natural”, onde havia a 

certeza da existência objetiva das coisas da consciência, buscando-se saber mais a respeito delas 

através da concentração da própria consciência (MATTHEWS, 2011). 

Assim, o movimento fenomenológico a proposta de estudo apresentada pelo 

movimento fenomenológico foi a ruptura entre a lógica dos vividos e a lógica dos fatos que 

propunha uma realidade factual como princípio das relações independentes do sujeito que se 

faz percebedor, passando a ser denominada de ciência dos fenômenos (CASTRO; GOMES, 

2011). 

Para Husserl deveríamos retornar “às coisas mesmas”, não pautando-se nas teorias 

cientificas, mas atentando para a descrição das experiências, concretas e humanas e a partir 

destas basear as teorias (MATTHEWS, 2011). De acordo com o filosofo, este retorno 

possibilitaria descrever os fenômenos da consciência (ZELLIS, 2015; CASTRO; GOMES, 

2011). 

Conforme abordam Castro e Gomes (2011), as bases para o entendimento perceptivo 

e indutivo da reflexidade da consciência humana surgiram mediante a consciência intencional 

e permitiram a ocorrência do distanciamento da consciência absoluta que existia mediante a 

separação do mundo. 

Mediante leituras que contextualizavam a fenomenologia, tornou-se possível perceber 

as mudanças propostas por Husserl, no entanto, é ampliando o conceito de intencionalidade que 

inicia-se o processo de diferenciação. A fenomenologia então a sustentar-se na 

“intencionalidade do ato” que refere-se às tomadas de posição voluntária, porém, este processo 

de diferenciação não transcorre pela avaliação das naturezas verdadeiras e imutáveis, 

amparadas na experiência, afim de que se aproxime da “intencionalidade operante” cujo o 
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objetivo é desvelar o sentido da consciência intencional aos fenômenos percebidos (CASTRO; 

GOMES, 2011). 

Assim, não foi possível a implementação do processo de diferenciação 

fenomenológica proposta por Husserl, pois era  necessária a transição da orientação 

investigativa natural para a fenomenologia, o que no início do século XX era uma proposta 

vista como uma distorção da práxis investigativa e um descaminho frente à  experiência do 

conhecer, obrigando o filosofo a sugerir uma nova orientação , denominada como redução 

fenomenológica cujo o objetivo era retornar as reflexões acerca da consciência pura e a partir 

destas observar como se constituem os objetos da percepção (CASTRO; GOMES, 2011; 

MATTHEWS, 2011). 

Como aponta Castro e Gomes (2011), em 1913 adotou-se o conceito de redução 

fenomenológica o introduzindo como elemento central do método fenomenológico, sendo 

definida como a exclusão do transcendente à consciência geral pautada em dois passos, sendo 

estes: negativo e positivo. O passo positivo significa o exame descritivo do fenômeno em busca 

das essências construtivas de sua aparência, já o passo negativo que também é denominado de 

epokhé, que em seu sentido literal significa “segurar, conter, refrear” e pauta-se na suspensão 

de pressuposições sobre o fenômeno intencionado. 

Para Husserl a fenomenologia descreve as experiências da consciência como atividade 

de conhecimento. A descrição fenomenológica exige uma atitude que Husserl designa com a 

palavra grega EPOCHÊ, que significa a suspensão do juízo sobre algo de que não se tem 

certeza. Traduzindo o pensamento de Husserl a epochê fenomenológica é colocar entre 

parênteses nossa crença na existência na realidade exterior e descrevendo as atividades da 

consciência ou da razão como um poder que a princípio é a construção da própria realidade 

(CHAUI, 2015). 

O filosofo afirma que ao passo em que designamos ser “mundo” ou “realidade”, não é 

um conjunto de seres vivos, vegetais, minerais existentes em si mesmos e que são representados 

ao passo que transformamos em objeto de conhecimento, o mundo ou a realidade é um conjunto 

de significações ou de sentidos que são produzidos pela consciência ou pela razão. A razão 

constitui a realidade não enquanto existência dos seres, mas enquanto sistema de significações 

que dependem da estrutura própria da consciência, como explica Husserl a realidade que se 

constrói a partir da consciência transcendental ou pela razão transcendental não possui 

referência com as existências de seres e sim essências, isto é, as significações (CHAUI, 2015).  
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Sendo assim as significações ou essências são o conteúdo que a própria razão oferece 

a si mesma para doar sentido, pois a razão transcendental é doadora de sentido e o sentido é a 

única realidade existente para a razão. 

Para Husserl a fenomenologia é uma descrição da estrutura específica do fenômeno, é 

a condição que possibilita o conhecimento, ao passo em que são constituídas as significações e 

a medida em que o conhecer é a apreensão (no plano empírico) ou construção (no plano 

transcendental) os significados naturais e espirituais (ZILLES, 2015). 

Como afirma Husserl: “a Fenomenologia – designa uma ciência, uma conexão de 

disciplinas científica; mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, ´fenomenologia´ designa um 

método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente filosófica, o método 

especificamente filosófico.” (GIRONTTI;2010). 

Segundo Husserl, para que pudéssemos compreender a pretensão do conhecimento era 

necessário ir em busca dos fundamentos do conhecimento, afim de que se possibilitasse a 

compreensão do conhecimento objetivo.  

A certeza de que qualquer redução fenomenológica deve ser estabelecida baseada no 

que for evidenciado na experiência de pensar e conhecer, afirma que a experiência vivenciada 

deve ser reconhecida como âncora da fenomenologia (CASTRO; GOMES, 2011; 

MATTHEWS, 2011). 

Castro e Gomes (2011) relatam que o modo cartesiano também faz uso da redução 

com a finalidade de evitar o deslocamento de evidências de um fenômeno à consciência para 

sua dimensão de caráter transcendental, não acessível por intermédio de uma experiência 

imediata, sobretudo em 1907 ainda aponta-se a necessidade de desenvolver melhor o conceito, 

devido a não apresentação de uma sustentação lógica sobre como a transição da 

intencionalidade para a fenomenologia reducionista. 

No mesmo ano, Husserl sugere o projeto de redução fenomenológica como método 

universal e radical por onde o “eu” se percebe como “eu puro”, porém, somente em 1913 as 

ideias dele para este projeto tornam-se mais seguras e explicitas, sendo consolidadas no clássico 

“Ideias para uma fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica” na parte “Ideias 

I”. Neste contexto, o filosofo expõe que a redução fenomenológica primordial se desdobra em 

reduções secundárias, sendo estas: redução fenomenológica psicológica; redução eidética e 

redução fenomenológica transcendental (CASTRO; GOMES, 2011). 

A característica da redução fenomenológica psicológica não apresenta negação do 

valor da descrição da experiência empírica do sujeito; já na característica da  redução eidética 
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os fenômenos da consciência são reduzidos a sua essência enquanto que na redução 

fenomenológica transcendental ocorre a suspensão dos pré-julgamentos, sendo estes o 

julgamento do sujeito empírico e do mundo, objetivando a investigação de correlações entre a 

idealidade do mundo e a idealidade da consciência do mundo (CASTRO; GOMES, 2011). 

Castro e Gomes (2011) abordam que para Husserl a investigação do fenômeno deve 

atrelar-se a uma postura permanente do investigador quanto a sua própria investigação, visto 

que apenas assim, as reduções fenomenológicas passam a se restabelecer como algo permanente 

e não de caráter temporário. 

Conforme apontam os autores, no período cartesiano Husserl tentou resolver de 

maneira filosófica a recusa do mundo empírico em detrimento da vivência relativa da 

consciência, sugerindo para isso, divisões entre as noções do “eu” psicológico para o “eu” 

transcendental. Onde o “eu” psicológico corresponde aquele que se percebe como homem 

natural e serve de objeto às ciências naturas enquanto o “eu” transcendental caracteriza-se como 

a posição do ego em relação às vivências intencionais (CASTRO; GOMES, 2011). 

 

5.2 MAURICE MERLEAU-PONTY: UM REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO 

Maurice Merleau-Ponty, nasceu em 14 de março de 1908 na França, na cidade de 

Rochefort-Sur-Mer. Estudou filosofia na École Normale Supérieure (ENS) em Paris, uma das 

mais prestigiosas instituições de ensino superior da França, no final dos anos 20, teve como 

professores alguns nomes mais conhecidos da filosofia francesa da época, foi a convivência 

com esses professores que Merleau-Ponty adquiriu uma boa base em filosofia ocidental e seus 

desdobramentos contemporâneos. Assistiu aulas sobre a fenomenologia de Husserl e 

possivelmente a palestra ministrada por Husserl em 1929 em Paris (MATTHEWS, 2011). 

Em 1945 foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Lyon e em 1949 foi 

chamado para lecionar na Sorbonne, em Paris. Em 1952 ganhou a cadeira de filosofia no 

Collége de France (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Em 1945, Merleau-Ponty publica sua tese de doutorado em filosofia, “Fenomenologia 

da Percepção”. Neste mesmo ano ele tornou-se professor da Universidade de Lyon, em 1949 

ele foi transferido para a Sorbonne, em 1961 assume a cátedra de filosofia do Collége de France. 

No dia 3 de maio de 1961 morre prematuramente vítima de ataque cardíaco, deixando muitas 

obras incompletas além de um grande legado teórico (MALUF, 2007; MATTHEWS, 2011). 

Sua obra mais famosa a” Fenomenologia da Percepção” o filosofo versa acerca dos 

tópicos fundamentais para a compreensão da fenomenologia, partindo de uma retomada da 
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perspectiva Husserliana, referindo-se a fenomenologia como o estudo das essências sem se 

esquecer da “factalidade”, ou seja, a existência e a condição de ser-no-mundo (MALUF, 2007). 

Ou seja, Merleau-Ponty pontua seu pensamento na compreensão da relação do homem 

com o mundo e busca reencontrar este contato ingênuo do homem com o mundo que já existe 

antes de ser objeto de reflexão.  

 

É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, as 

afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já está 

“ali”, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste 

em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhes enfim um estatuto 

filosófico (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1). 

 

Merleau-Ponty diverge de Husserl ao considerar a redução fenomenológica como um 

afrouxar dos laços que nos prendem ao cotidiano para reaprender a olhar o mundo. E deste 

mundo não há possibilidade de retirar totalmente a um pensamento consciente, pois a própria 

consciência é incarnada ou incorporada, isto é, não basta o “Penso, logo existo.”, mas o penso 

e sinto através de um corpo no qual se existe e interage com o mundo. O ser humano é “ser-no 

mundo”. 

Conforme afirma Adão (2011), Merleau-Ponty se distancia do conceito moderno de 

corpo defendido por Descartes considerando o corpo como expressão da singularidade do 

sujeito em toda sua amplitude de significações e inter-relações, seja com o outro, seja consigo. 

Merleau-Ponty teve em seu pensamento, o corpo como um de seus temas mais 

importantes ao considerá-lo como único e capaz de dar sentido e significado a partir da 

experiência direta do corpo no mundo vivido (OLIVEIRA et al., 2015). 

Para Merleau-Ponty “a percepção fundamentalmente um envolvimento prático com as 

coisas” (MATTHEWS, 2011, p. 33). Considera-se que não é só uma ideia, mas uma vivência, 

um lidar com algo de alguma forma, é possível através do corpo que sendo sensível interage 

com o mundo. 

“Se a fenomenologia é uma tentativa de esclarecer o significado dos conceitos 

utilizados por nós com um retorno as fontes do significado, então a percepção deve ser 

primordial, porque é na percepção que essas fontes serão encontradas.” (MATTHEWS, 2011, 

p. 33). 

A percepção atravessa todas as dúvidas possíveis para se instalar em plena verdade, 

que nos faz conhecer existências e problemas vividos e está presente em cada momento como 

recriação ou reconstituição do mundo (OLIVEIRA et al., 2015). 
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Para Merleau-Ponty a percepção é considerada pela visão positivista como algo 

diferente da sensação, embora esteja relacionada por meio da causalidade estimulo-resposta. 

Desse modo, a percepção é o ato pelo qual a consciência através da captação de um dado objeto, 

aproveita as sensações como instrumento (NOBREGA, 2008). 

A percepção é o resultado da interação entre os fatores inerentes do observador e as 

condições de estímulos, não é uma resposta rígida ligada ao estimulo, e o que a determina são 

as características físicas do meio (ERDMANN; LENTZ, 2003). 

Merleau-Ponty usa a percepção como base do seu estudo, construindo a partir desta 

temática uma trajetória que vai desde os impasses com as tendências normativas da percepção, 

nas quais os elementos percebidos permanecem sempre os mesmos, independentemente dos 

sujeitos que os percebem.  Passando depois para o entendimento das funções do corpo para a 

percepção, percorrendo o difícil dilema da percepção do corpo do outro como semelhante ao 

nosso e da percepção do corpo próprio, até chegar aos significados que atribuímos através da 

linguagem, analisando a condição de ser-no-mundo como uma unidade indissociável, que está 

estruturada de temporalidade e espacialidade (MALUF, 2007).  

“Na percepção, nós não pensamos o objeto e não nos pensamos pensando-o, nós somos 

para o objeto e confundimo-nos com esse corpo que sabe mais do que nós sobre o mundo, sobre 

os motivos e os meios que se têm de fazer sua síntese” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 320). 

Para Cohen, Kahn e Steeves (2000) a aplicação do método fenomenológico na 

investigação em enfermagem tem como objetivo buscar entender as necessidades vividas pelos 

doentes afim de atende-las de forma integral.  

O método Fenomenológico utilizado geralmente nas pesquisas qualitativas, focaliza 

no ser humano e na visão de mundo, leva em consideração a noção de mundo dos objetos 

percebidos e inteligíveis que antecedem a existência e a experiência humana. Nele, as pessoas 

trazem o objeto à existência através da forma como se relaciona e age com eles. Como aborda 

Moreira (2002, p. 67). “à fenomenologia é descrição da experiência, um método filosófico 

restrito a análise cuidadosa dos processos intelectuais dos quais somos introspectivamente 

conscientes”. Por ser um estudo das essências, foi escolhido nesta pesquisa, para compreender 

por meio da consciência da percepção, dos sentidos ontológicos – Ouvir, falar, sentir- e das 

características intersubjetivas da condição humana, o fenômeno da dor. 

Para Merleau-Ponty (2011), a abordagem fenomenológica da percepção redimensiona 

a compreensão do sujeito no processo de conhecimento, sendo assim o filosofo afirma que: 
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Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo, quando sai de sua 

dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo único de seu 

movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, uma intenção única se concebe 

nele. Nós só retiramos a síntese do corpo objetivo para atribui-la ao corpo fenomenal, 

quer dizer, ao corpo enquanto ele projeta em torno de si um certo “meio”, enquanto 

suas “partes” se conhecem dinamicamente umas às outras, e seus receptores se 
dispõem de maneira a tornar possível, por sua sinergia, a percepção do objeto 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 312). 

 

A percepção retrata a soma das sensações que ao passo em que se descobrem fechadas 

no sujeito, são destituídas de significados e desligadas da experiência advinda com a vivência 

(SANTAELLA, 2012), sendo as experiências perceptivas uma experiência corporal sendo 

assim, a percepção passa pelo corpo e segundo Merleau-Ponty (2011) necessita de movimento 

e de sentir para existir. Como aponta o filosofo: 

 

A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque o saber 

cientifico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a 

sentir, para deduzir de nossa organização corporal e do mundo tal como o concebe o 

físico aquilo que devemos ver, ouvir e sentir (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 308). 

 

Assim, para Merleau-Ponty, tudo aquilo que sua própria natureza percebe, está repleto 

de ambiguidade, pertencendo a um contexto que necessita ser compreendido. De acordo com o 

filósofo:  

Perceber não é experimentar um sem-número de impressões que trariam consigo 

recordações capazes de completa-las, é ver jorrar de uma constelação de dados um 

sentido imanente sem o qual nenhum apelo às recordações seria possível. Recordar-

se se não é trazer ao olhar da consciência um quadro do passado subsistente em si, é 

enveredar no horizonte do passado e pouco a pouco desenvolver suas perspectivas 

encaixadas, até que as experiências que ele resume sejam como que vividas 

novamente em seu lugar temporal. Perceber não é recordar-se (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 47-48). 

 

5.3 O CUIDADO FENOMENOLÓGICO COMO PROPOSTA HUMANIZADA    

O cuidado mutuo é próprio do ser humano, a necessidade do homem ser cuidado surge 

no momento do nascimento até a morte, uma vez que a ausência torna a vida sem sentido e 

desestruturada. Boff (2003) refere-se ao ato de cuidar, as atitudes éticas; respeito pelo outro; 

pela vida, pela natureza, compaixão e solidariedade, são elementos essenciais para o exercício 

do cuidado. Boff (2003) não se pode pensar no cuidado como algo desvinculado do ser humano, 

mas sim, como algo que faz parte da estrutura da humanidade e é permeado pelas histórias de 

vida de cada indivíduo. 

O ato de cuidar é transcendental uma vez que para cuidar não é necessário o uso de 

manual técnico, ultrapassado as barreiras técnico cientificas, quem conduz o ato de cuidar são 
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as relações de harmonia e confiança entre o cuidador e o ser que é cuidado, não permitindo que 

a dimensão técnica sobreponha à humana (BORGES; SANTOS, 2013). 

O principal objetivo do cuidado prestado pela enfermagem é aliviar o sofrimento 

humano, permitindo a manutenção da dignidade do sujeito, possibilitando amenizar as crises e 

experiências vivenciadas ao viver e morre (WALDOW, 2008). 

A análise do que preconiza o cuidado humano e o cuidado de enfermagem, possibilita 

perceber que para que haja o cuidado é necessário o olhar que vai além do biologicista, 

reducionista e curativista; deve-se buscar o olhar além do corpo materializado, tornando-se 

ciência e arte através da interação enfermeiro-pessoa assistida (ROCHA et al., 2015). 

Por esse motivo, a pessoa que é cuidada não deve sentir-se como se fosse apenas um 

objeto de trabalho, mas deve sentir o cuidado como a apresentação de um elemento fundamental 

para a manutenção da sua saúde, significando valorização, integralidade, alivio, atenção, 

suprimento de uma necessidade, reabilitação. Uma vez que o cuidador pode se enxergar como 

sendo um agente de transformação, de realização profissional, motivador de vida, curador, 

mobilizador de vida para com quem cuida e para consigo. 

Conforme aborda Fernandes (2011) ao pensar o cuidado no seu sentido 

fenomenológico devemos nos apegar a essência e ao sentido de cuidar, desse modo, ao tecermos 

pensamentos, estes tornam-se desafiados a apegar-se a um fenômeno, e ao assumirmos o 

proposito mediante o pensamento ir às coisas mesmas tornamos o ato de pensar em 

investigação. 

A medida em que usamos a essência fenomenológica como base para desenvolver o 

cuidado, estamos nos dedicando a essência existencial, permitindo a compreensão do homem e 

do mundo a partir da “factalidade”. Para Merleau-Ponty (2011), reconhecer a “factalidade” do 

mundo é reconhecer que a percepção não pode ser explicada de modo racional, é um surgir 

imotivado do mundo, uma vez que as buscas por razões supõe a fé perceptiva, a “factalidade” 

está aberta para a razão, uma vez que ela é a base de toda a criação de razão e sentido, o filosofo 

também ressalta que o “cogito” está presente na factalidade dando precedência real ao “mundo”, 

uma vez que formula a existência de uma natureza pensante (MERLEAU-PONTY,2011). 

Merleau-Ponty (2011) afirma que ao buscarmos a essência do mundo estamos 

buscando o que ele é para nós; o seu verdadeiro significado. Desse modo, a medida em que 

buscamos o cuidado em sua essência devemos realizar a redução eidética, tendo em vista que 

esta redução permite que o mundo se revele tal como ele é antes do seu retorno sobre o ser que 

enxerga o mundo para que este possa interpreta-lo e dar o seu próprio significado. 
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O cuidado desenvolvido e pautado na fenomenologia permite a criação de um processo 

investigatório tornando possível vislumbrar o tempo, o espaço e o “mundo vivido” 

(MERLEAU-PONTY, 2011). 

O cuidado fenomenológico consolida-se no modo de ser, atualmente em todo e 

qualquer comportamento humano, uma vez que este comportamento é cuidado e efetiva-se 

como cuidado. Apontando a necessidade de planejar o cuidado mediante a nossa condição de 

“ser-no-mundo”, possibilitando a compreensão fenomenológico-existencial do homem 

(SANTOS; SÁ, 2013).  

“Todo universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a 

própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 

primeiramente despertar essa experiência do mundo no qual ela é a expressão segunda” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 03) 

Para Merleau-Ponty (2011), a existência atravessa a corporeidade, uma vez que ao 

aliar-se com meu corpo entre as coisas, elas coexistem comigo enquanto sujeito encarnado, 

assim, a existência atravessa também pela essência, pois a essência não é nada mais que a 

experiência, conduzida “à expressão pura do seu próprio sentido”. 

Buscar a essência perceptiva do ser com o objetivo de desenvolver o cuidado permite 

o acesso a verdade, trazendo a luz o mundo interior, uma vez que o mundo é aquilo que se vive 

e não o que se pensa, havendo uma abertura de comunicação do “eu” com o mundo, porém, não 

há como possui-lo, uma vez que ele é inesgotável (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Através da concepção ontológica-existencialista de Martin Heidegger, atrelada a 

concepção de “ser-no-mundo” é possível evidenciar que a fenomenologia do cuidar é aquela 

onde existir significa “cuidar de ser-si-mesmo”; “cuidar de ser” e cuidar de ser-com-outros”, 

possibilitando a presença da existência na coexistência através do modo como o ser preocupa-

se com os outros (FERREIRA; LIMA, 2012). 

 Assim, para que haja compreensão existencial através da fenomenologia, deve-se 

haver o envolvimento da percepção como autor e narrador da existência própria e coletiva, 

resignificando e interpretando as experiências vivenciais, possibilitando que a realidade seja 

interpretada (BRESCHIGLIARI; JAFELICE, 2015). 

Para Merleau-Ponty (2011) a compreensão fenomenológica requer pensamento vivo, 

diferenciando-se da “intelecção clássica, resignificando o que é exterior através de uma reflexão 

que liga os sentidos, tornando o incompreensível em compreensível quando reflete-se sobre a 

condição de “se-no-mundo”. 
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Ao solicitarmos que o outro disserte sobre a sua condição de “ser-no-mundo” ocorre 

comunicação através da linguagem e quando ocorre a possibilidade de “ser-com-outros”, 

tornando a existência presente na coexistência através do modo como o ser preocupa-se com os 

outros (FERREIRA; LIMA, 2012). 

Ao cuidarmos do outro devemos cuidar em totalidade, a atenção deve estar voltada 

para a saúde física e mental, para o bem-estar, em todos os pontos de vista material, cultural, 

intelectual, sentimental e espiritual, sendo fundamental a compreensão das pessoas sobre a sua 

existência (CAPALBO, 2011). 

O cuidado fenomenológico permite que a compreensão existencial seja desvelada, uma 

vez leva em consideração a linguagem, o corpo, a história, o tempo e o mundo da pessoa que 

deseja desvelar, através da mediação dos seguintes elementos: acolhimento, escuta, respeito e 

compreensão (SIQUEIRA et al.,2015). 

Ao adentrarmos no “mundo da vida cotidiana” percebemos a existência, através das 

vivencias, experiências, orientações e ações, através das quais o indivíduo busca concretizar 

seus interesses, através da manipulação de objetos, interação com pessoas, elaborando e 

efetivando planos, revelando a importância de entender o outro norteando-se no seu contexto 

de vida, despindo-se de julgamentos e dando-lhe voz (SCHUTZ, 2012). Sendo assim, só 

podemos compreender o outro a partir do outro. 

Merleau-Ponty (2011), afirma que o problema é sempre indeterminado quando busca-

se a compreensão do outro, o ato de compreender possibilitará que seja dado o valor adequado 

ao que se desvela simbolicamente. Para o filósofo, este desvelar permite “retornar as coisas 

mesmas”, causando uma reflexão no outro visando o enriquecimento dos nossos próprios 

pensamento. 

O ser humano é mobilizado através do ato de compreender, uma vez que este passa a 

ser visto em sua “totalidade existencial”, buscando-se pouco a pouco a compreensão, muito 

embora seja impossível compreender lhe em totalidade. Logo, a compreensão compreendida 

como um cuidado permite a análise dos significados experimentados pelo ser, auxiliando-o na 

ampliação da sua consciência sobre o que está vivendo e sobre suas atitudes, permitindo o 

esclarecimento sobre como tais vivencias afetam a sua vida (RIVERA; HERRERA, 2006). 

Desse modo, ao passo em que compreendemos através desse estudo como o 

profissional percebe a dor em cuidados paliativos, será possível traçar estratégias de 

enfrentamento, uma vez que saberemos como reage o corpo objetivo e o corpo vivido.  
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5.4 A FENOMENOLOGIA MERLEAUPONTIANA 

Maurice Merleau-Ponty criticou o reducionismo transcendental de Husserl, 

especialmente a suspensão dos pré-julgamentos, em seu livro Fenomenologia da percepção 

evidência que: “O maior ensinamento da redução é a impossibilidade de uma redução 

completa” (MERLEAU-PONTY, 2011). 

         Merleau-Ponty também faz uma crítica ao “espirito absoluto da consciência 

purificada” defendida por Husserl, na qual os atos intencionais doam livremente significações, 

substituindo o mundo por sua significação (CASTRO; GOMES, 2011). 

Embora o filosofo observe as falhas na postura de Husserl ao juntar o sujeito e o objeto 

por intermédio da consciência reflexiva, reconhece a importância da redução fenomenológica 

ao passo em que esta é um recurso essencial para a promoção e a reorientação da ciência 

empírica às dimensões da vivência e significação subjetivas (CASTRO; GOMES, 2011). 

Conforme o pensamento do filosofo a submissão do sujeito ao mundo não ocorre 

através de um afastamento descritivo-reflexivo, como sugere a fenomenologia transcendental; 

tornando-se necessário um reconhecimento da união primordial, pré-reflexiva, entre mundo e 

o sujeito. 

Para Merleau-Ponty (2011), a ciência é empírica, fundamentada nas experiências dos 

seres no mundo em que vivem e habitam, pois são as experiências no mundo que dão sentido 

ao ser, pois o ser humano é um ser no mundo (MERLEAU-PONTY, 2011).  

Desse modo, para Husserl, o “eu” é a consciência e o “mundo” não é o das 

significações da consciência intencional, diferente do que apontamos pensamentos de Merleau-

Ponty que descreve o “eu” como não naturalmente e o “mundo” como sendo o da troca das 

múltiplas perspectivas que os outros apresentam sobre ele, sendo assim, o mundo não é aquele 

das significações da consciência intencional (CASTRO; GOMES, 2011). 

As críticas de Merleau-Ponty a fenomenologia proposta por Husserl, proporcionaram 

um novo desenvolvimento desta corrente filosófica que passou a apresentar um 

desenvolvimento próprio através dos seus pensamentos. É  possível observar este 

desenvolvimento através dos passos fenomenológicos em Merleau-Ponty, onde o primeiro 

passo é a suspensão de crenças no mundo ou Epokhé, onde os nossos juízos são suspensos afim 

de que seja aceita a transcendência, praticada pela subjetividade mundana, e pelos ensinamentos 

que nos são transmitidos pela cultura ou pela história em relação às coisas que almejamos 

conhecer (CAPALBO, 2007; CASTRO; GOMES, 2011); o segundo passo é a redução eidética 
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ou as especificações das essências dos qualificantes da experiência; o terceiro passo é o da 

interpretação dos significados emergentes (CASTRO; GOMES, 2011). 
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6 RESULTADOS   

Neste capítulo a pesquisadora descreve os achados da investigação, estes serão 

apresentados de forma textual e ilustrativa. A partir dos objetivos do estudo e do método 

adotado, a pesquisa de campo foi iniciada por meio de visitas técnicas à instituição de saúde 

escolhida – INCA HCIV, nos setores SPA, Ambulatório e Internação, afim de que houvesse 

reconhecimento dos setores, apresentação da proposta da pesquisadora e busca dos 

participantes.   

    

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

De acordo com a apresentação do Gráfico n° 1, 24 indivíduos participaram do estudo 

sendo 12 (50%) profissionais atuantes no SPA, 8 (33.33%) profissionais atuantes no setor de 

internação e 4 (16,67%) profissionais atuantes no ambulatório. 

 

Gráfico 1 - Participantes da pesquisa (N24). Niterói, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018 

 

De acordo com a Tabela 1, a amostra total foi composta por 19 (79,3%) mulheres e 5 

(20,7%) homens, que tinham idades que variavam, sendo 1 (46%) indivíduos entre 31 a 38 

anos, 6 (25%) entre 40 a 49 anos, 7 (29%) entre 51 a 57 anos. Quanto ao nível de escolaridade, 

dos 24, 16 (66,6%) possuíam o ensino superior completo, 11(45,83%) possuíam pós-graduação 

em oncologia e 3 (12,5%) possuíam pós-graduação em outras áreas. 

50%

33%

17%

PARTICIPANTES DA PESQUISA

SPA Internação Ambulatório
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Referente à religião e crença que professavam, 3 (12,50%) consideravam-se 

evangélicos; 3 (12,50%) sem religião; 3 (12.50%) espiritualistas, 11 (45,83%) católicos, espirita 

4 (16,67%).  

 

Tabela 1 - Características da amostra total sobre as variáveis de sexo, Idade, escolaridade, 

religião e estado civil. Niterói, RJ, Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS (N) % VÁLIDA 

SEXO Feminino  

Masculino 

19 

5 

79.3 

20,7 

IDADE De 31 a 38 anos  

De 40 a 49 anos  

De 51 a 57 anos 

11 

6 

7 

46 

25 

29 

ESCOLARIDADE Ensino superior 

completo 

Pós em oncologia 

Pós em outra área 

16 

 

11 

3 

66,6 

 

45,83 

12,50 

RELIGIÃO Evangélicos 

Sem religião 

Espiritualistas 

Espiritas 

Católicos  

3 

3 

3 

4 

11 

12,50 

12,50 

12,50 

16,67 

45,83 

ESTADO CIVIL Casado 

Solteiro 

Divorciado 

17 

3 

4 

70,83 

12,50 

16,67 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Segundo dados da Tabela 2, referente a experiência com dor vivenciada pelos 

participantes dos 24 participantes, 8 (33,33%) tinham entre 21 e 30 anos de experiência em 

enfermagem, 12 (50,00%) tinham entre 12 e 20 anos de experiência em enfermagem e 4 

(16,67%) entre 7 e 10 anos de experiência em enfermagem. Com relação ao tempo de 

experiência na instituição 3 (33,33%) tinham entre 21 e 30 anos, 6 (25%) entre 11 e 20 anos e 

15 (62,50%) entre 2 e 10 anos. Quando perguntados sobre a experiência com dor no câncer fora 

da instituição 12 (50%) referiram não ter vivenciado, 9 (37,50%) referiram vivência com 

familiar e 3 (12,50%) vivenciaram com amigos. 

 

Tabela 2 - Referente a experiência com dor vivenciada pelos profissionais. Niterói, RJ, Brasil, 

2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS  (N)  % VALIDA  

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

ENFERMAGEM 

 

21 e 30 anos  

12 e 20 anos 

7 e 10 anos  

8 

12 

4 

33.33 

50,00 

16,67 

TEMPO DE 

SERVIÇO NA 

INSTITUIÇÃO 

 

31 e 30 anos 

11 e20 anos  

2 e 10 anos  

3 

6 

15 

33,33 

25,00 

62,50 

EXPERIÊNCIA 

COM DOR NO 

CÂNCER FORA 

DO AMBIENTE 

DE TRABALHO 

Família 

Amigos 

Não vivenciou 

9 

3 

12 

37,50 

12,50 

50,00 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

Embora os resultados das falas destas entrevistas sejam apresentados por meio da 

escrita, é impossível rejeitar a subjetividade pela qual cada palavra é envolvida, das coisas ditas 

e das não ditas.  
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O questionário contou com perguntas sobre o significado da e de cunho profissional, 

e questões sobre crenças e atitudes relacionadas ao cuidado da dor oncológica. Tais resultados 

serão apresentados através de tabelas. 

Expresse com uma palavra o que significa DOR para você como PESSOA (você fora do 

profissional) 

Tabela 3 - Referente ao significado pessoal da dor. Niterói, RJ, Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS            (N) % VÁLIDA 

 

SIGNIFICADO 

PESSOAL DA 

DOR 

Sofrimento 

Angustia 

Desespero 

Incapacidade 

Medo 

Sintoma 

Aflição 

Ajuda 

Algo pessoal 

Complexidade 

Inquietação 

Insegurança 

Sintoma insuportável 

9 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

37,5 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

Expresse com uma palavra o que significa DOR para você como PROFISSIONAL 

Tabela 4 - Referente ao significado profissional da dor. Niterói, RJ, Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS            (N) % VÁLIDA 
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SIGNIFICADO 

PROFISSIONAL 

DA DOR 

Angustia 

Sofrimento 

Controle 

Morte 

Tristeza 

Compaixão 

Demanda 

Medo 

Perda 

Rejeição familiar 

Sintoma Insuportável 

Solidariedade 

Subjetividade 

Tratamento 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25  

16,7 

 8,4 

 8,4 

 8,4 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

 4,2 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

Das alternativas abaixo relacionadas, qual ou quais as que mais se identificam com você 

em relação ao seu comportamento diante do doente com dor oncológica em cuidados 

paliativos? 

Tabela 5 - Refere-se ao comportamento do profissional diante do doente com dor. Niterói, RJ, 

Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS            (N) % VÁLIDA 
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COMPORTAMENTO  

PROFISSIONAL 

Solidariedade 

Ajuda 

Compaixão 

Tolerância 

Impotência 

Frustração 

Credibilidade 

Medo de ser vitima 

Depressão 

Irritação 

Revolta 

24 

17 

17 

14 

12 

7 

6 

5 

2 

2 

1 

100 

71 

71 

60 

50 

29,2 

25 

20,9 

8,4 

8,4 

4,2 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

Quais foram as fontes de informação sobre dor no câncer?  

Tabela 6 - Referente a formação profissional. Niterói, RJ, Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS            (N) % VÁLIDA 

 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

Prática profissional 

Treinamento em serviço 

Curso de atualização 

Pós-graduação  

Graduação 

24 

19 

11 

9 

5 

100 

80 

46 

37,5 

20,9 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

Você acredita que quando há dor no câncer ela é intratável? 

Tabela 7 - Referente ao tratamento da dor no Câncer, crenças e atitudes dos profissionais. 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS            (N) % VÁLIDA 
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TRATAMENTO 

DA DOR NO 

CÂNCER 

 

Sim 

Não 

 

1 

23 

 

0,24 

23,76 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

Você acredita que quando existe câncer há sempre dor? 

Tabela 8 - Referente as crenças dos profissionais. Niterói, RJ, Brasil, 2018 

VARIÁVEL RESPOSTAS            (N)        % VÁLIDA 

 

CRENÇA SOBRE  

DOR NO 

CÂNCER 

 

Sim 

Não 

Não soube responder 

 

12 

11 

1 

 

50 

49,76 

0,24 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

6.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES  

Ao passo em que a apresentação do estudo ocorreu em torno das vivencias e 

percepções dos profissionais, valorizando a experiencia, a vivência e a prática profissional. Faz-

se necessário reconhecer, por meio de uma breve analise da realidade, o contexto em que essa 

está inserida essa pequena população estudada (N=24), que convivem diretamente no cuidado 

ao doente oncológico com dor. 

Conforme dados do IBGE (2016) o contingente da área da saúde é de 3,5 milhões de 

profissionais dos quais 50% destes atuam na enfermagem, desses profissionais a parcela que 

atua em oncologia é muito pequena. Da população dos profissionais estudados 50% dos 

profissionais de nível superior relataram ter pós-graduação ou residência em oncologia. No que 

se refere ao gênero desses profissionais 79,3% destes são do sexo feminino, o predomínio da 

equipe é feminino, porém, embora seja uma profissão com histórico do predomínio de 

mulheres, a masculinização da categoria está em constante crescimento COREN-RJ. 

No que se refere a faixa etária a concentração está nos indivíduos com idade entre 31 

a 38 anos. Em relação a religião 45,83% são católicos, o Brasil é um país extremamente 
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espiritualizado e religioso, segundo dados do censo demográfico realizado no ano de 2016, uma 

parcela superior a 90% da população brasileira possui alguma denominação religiosa, e uma 

grande parte da população possuir envolvimento religioso.  

Cabe ressaltar que Religião é um sistema organizado de práticas, rituais e crenças que 

facilitam o acesso ao que transcende, ao sagrado. Já a Religiosidade refere-se à proporção da 

crença do indivíduo e o quanto ele prática e segue a religião. A Espiritualidade é a busca pessoal 

voltada ao entendimento das questões relacionadas ao sentido da vida, ao seu fim, podendo ou 

não levar a práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas (LUCCHETTI; 

LUCCHETTI; VALLADA, 2013). 

A espiritualidade e saúde possuem uma conexão antiga, nos anos 80 iniciou-se um 

estudo mais aprofundado sobre o tema. Lucchetti, Lucchetti e Vallada (2013), afirmam que a 

espiritualidade possui uma relação com a melhor qualidade de vida e maior bem-estar geral. A 

identificação das necessidades espirituais como parte do cuidado pode suceder em grande 

número de benefícios e até mesmo impactar na qualidade de vida. Porém, se a abordagem não 

for adequada pode resultar em consequências negativas para ambos, profissionais e doentes.  

A importância de identificarmos o perfil religioso da população estudada, se dá ao 

passo em  que a identificação das necessidades espirituais pode auxiliar no reforço da habilidade 

do doente em lidar melhor com a doença, fortalecer a aderência e a crença no tratamento, 

melhorando o aumento da satisfação com o cuidado, acelerando a recuperação da doença além 

de melhorar a relação doente-profissional (TRANSMONTANO; PEREIRA, 2013). 

Quanto ao estado civil 70,83 % dos profissionais são casados. 

Referente a experiência profissional 33.33% destes profissionais atuam há um espaço 

de tempo entre 21 a 30 anos atuando durante o mesmo período na instituição. O tempo de 

atuação na instituição é um ponto positivo na assistência, pois, o profissional sabe todas os 

caminhos que levam a uma assistência humanizada e de qualidade. 

Tal fato pode ser visto como um fator positivo quando pensamos nos fatores 

transculturais, uma vez que avaliar tais fatores demonstra uma certa dificuldade, pois, a cultura 

e o contexto sociocultural podem influenciar na percepção e no tratamento da dor, levando a 

um sub tratamento ou ao tratamento excessivo da dor caso os profissionais de saúde não 

possuam conhecimento sobre dor e analgesia, ou realizem suposições padronizadas. 

É importante que o profissional compreenda que gerenciar a dor e as estratégias 

especificas para tratar cada grupo depende da raça e da etnia de cada grupo, pois, as diferenças 
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transculturais evidentes em diversos aspectos do comportamento humano, assumem forte 

influência na prevalência da doença e no uso de cuidados de saúde.  

Conforme afirma Tanaka e Tamaki (2012), tendo em vista que, a cultura influencia 

diretamente no comportamento da doença de diversas formas, resultando na definição do que é 

tido como critério de normalidade ou anormalidade, influenciando na tomada de decisão nos 

ambientes de saúde e impactando no comportamento de busca de saúde.  

Sobre a experiencia com dor no Câncer fora do ambiente hospitalar 50% dos 

profissionais relatam nunca ter vivenciado a experiência. 

A respeito da percepção da dor do ponto de vista pessoal dos profissionais fora do 

ambiente hospitalar, observamos que prevalecem a percepção como Sofrimento, 37,5%, 

seguida de Angustia, 8,4%.  

Em se tratando da percepção da dor dentro do ambiente hospitalar, observamos que 

prevalecem a Angustia 25% e o Sofrimento 16,7%. Como demonstram as tabelas 3 e 4 as 

percepções são as mesmas embora angústia e sofrimento apareçam em ordem inversa, tais 

percepções lideram as significações resultando em uma convergência/paridade. 

Para Boff (2012) o cuidado dá-se com a própria existência e por isso a identidade 

profissional do Enfermeiro é construída em cima do conceito de cuidado e é permeada pela 

dedicação dispensada ao outro. 

Isto explica por que o ser social é indissociável do ser profissional, ou seja, a empatia 

está no Cerne da equipe de enfermagem, bem como, na essência do cuidado humano sendo 

impossível a dissociação da significação da dor nos ambientes intra e extra hospitalar. 

Sobre o comportamento profissional no cuidado ao doente com dor mal controlada, 

através da tabela 5, é possível evidenciar que a Solidariedade 100% é onipresente, seguida de 

Ajuda e Compaixão 71% e Tolerância 60%, resultando dizer que a Empatia, embora não 

apareça nitidamente, é quem norteia o comportamento desses profissionais, pois, a empatia 

pode ser descrita como a união desses comportamentos. 

 

Figura 1- Referente a união dos comportamentos profissionais 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Os profissionais de saúde são os principais agentes responsáveis pela busca do 

conhecimento a respeito da avaliação, diagnóstico e tratamento da dor, aprofundar-se no 

conhecimento do fenômeno da dor permite que o profissional trace um plano de cuidados, 

guiado por uma avaliação correta, seguida do diagnóstico, possibilitando uma assistência de 

qualidade.  

Dor é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, embora seja 

um tema que sempre intriga os seres humanos pouco se tem estudado a respeito, o ensino em 

dor em especial na graduação ainda é precário, resultando em um manuseio básico da dor 

incorreto, causando no doente a um sofrimento desnecessário (BRENNAN; CARR; COUSINS, 

2007). 

Conforme podemos observar, a tabela 6 aponta que 20,9% dos profissionais tiveram 

ensino sobre dor na graduação. Segundo pesquisas recentes, tal precariedade se dá devido à 

dificuldade que os enfermeiros encontram quando buscam literaturas atuais sobre o tema.  

 

6.3 RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

Os dados coletados a partir das entrevistas com os participantes, contribuíram para 

compreender acerca do cuidado ao doente com dor oncológica em cuidados paliativos; de como 

a equipe de enfermagem percebe a dor; bem como as experiências vivenciadas. 

Dissertar fielmente sobre a vivência em cuidados paliativos é uma tarefa exclusiva dos 

indivíduos que as vivenciam de fato. Porém, reserva-se à pesquisadora, a habilidade técnica e 

metodológica de apreensão e descrição dos significados decorrentes das percepções bem como 

o conteúdo dos relatos vividos pelos participantes da pesquisa, e assim torná-los conhecidos.  

TOLERÂNCIA COMPAIXÃO

AJUDA SOLIDARIEDADE

EMPATIA 
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As falas da equipe traduziram a forma particular de dispensar o cuidado. O quadro 

abaixo refere-se a forma como o profissional percebe a necessidade de cuidar e como esse 

cuidado é dispensado. 

Para representar a promoção do cuidado realizada pela equipe, optou-se por usar a 

expressão “atitude perceptiva”, para Merleau-Ponty o corpo é a percepção do mundo, 

comunica-se antes mesmo das palavras, é através de uma atitude perceptiva que o corpo se 

expressa de acordo com o movimento perceptivo que realiza no mundo. Tendo em vista que a 

percepção se faz por meio de uma prática, de habitação e sentido, uma atitude motora. Assim, 

o corpo percebe no mundo sensível, que lhe faz sentido e na medida em que se comunica com 

os outros expressa a sua percepção. 

Como forma de representação do cuidado prestado, optou-se pelo uso da palavra 

percepção, pois, conforme Merleau-Ponty a percepção é um tipo de consciência, sendo o 

“fenômeno originário” pois, não é possível conceber coisa alguma sem que esta seja percebida 

ou perceptível (DUPOND, 2010). Desse modo a percepção é um tipo de consciência.  

Para representar a ação após a identificação do cuidado que deverá ser prestado, optou-

se pelo uso da palavra dialética, pois, para Merleau Ponty a dialética é o movimento do 

fenômeno, é o momento de enlace do ser e da experiencia desse ser, sendo ela o pensamento 

em trabalho de ser, o contato para o ser, onde é possível abrir um espaço para a manifestação, 

sendo assim a dialética é o que dá sentido é o que faz entender como significado do fenômeno 

percebido. 

 

De que maneira você promove a analgesia para os doentes oncológicos sob os seus 

cuidados? 

Quadro 4 – Referente a descrição das Percepções / Promoção da analgesia 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Promoção da 

analgesia 

 

“Pegar a prescrição dele e verificar 

junto com ele se ele está tomando da 

forma certa, muitas das vezes ele não 

está tomando de forma adequada...” 

1.  

2. 1.Prescrição/Médica 

3. 2.Verificar se cumpre 

prescrição 

 



72 
 

 

“De acordo com a prescrição médica, 

é claro que se achar que essa 

prescrição está sendo feito muito 

SOS... A gente aborda o médico para 

tentar rever a dosagem que está sendo 

administrada visando chegar no 

conforto.” 

 

 

1.Prescrição médica 

2. Muito SOS 

3.Conforto analgésico  

 

“Além da analgesia com medicamentos 

né, eu tento acalmar a paciente 

conforta-lo.” 

 

1.Analgesia com 

medicamentos 

2.Eu tento acalmar 

(Conforto que cuida) 

 

 

“Quando eu chego no quarto eu 

pergunto como tá a dor dele pela 

escala de 0 a 10, e através disso eu vou 

na prescrição e vejo se está prescrito 

algum medicamento.” 

 

1.Eu pergunto como está 

a dor  

2.Vou na prescrição e 

vejo se está prescrito 

algum medicamento  

ATITUDE  

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Promoção da 

analgesia 

 

“Através da prescrição médica” 

 

 

1.Prescrição médica 

 

“Normalmente eu pergunto ao médico 

verifico se há alguma coisa na 

prescrição e administro conforme a 

prescrição médica.” 

 

1.  

2. 1.Pergunto ao médico 

3. 2.Verifico a prescrição 

4. 3.Administro conforme a 

prescrição médica 

 

“Você quer saber depois da prescrição 

médica?” 

“A minha tentativa de promoção a 

primeira tentativa é fazer os fármacos 

que tem prescritos para ele e depois 

promover um conforto tentar 

posicionar bem na cama tentar dar 

uma atenção maior e observar se 

realmente aquela dor é uma EVA 10 

como a maioria das vezes chega se não 

é uma dor total ne?” 

 

1.  

2. 1.Depois da prescrição 

médica  

3. 2.A primeira tentativa é 

fazer os fármacos 

prescritos 

4. 3.Promover conforto 

5. 4.Observar a 

característica da dor  

 

“Logo assim que ele chega na unidade 

a gente recebe ele, a gente pergunta as 

1.  

2. 1.Pergunta as queixas  

3. 2.Acolhe  
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queixas quais as queixas e relata as 

queixas, a gente acolhe ele faz todos os 

cuidados e vai conversando com ele.” 

 

4. 3.Conversa 

  

 

“Da maneira que o médico prescreve, 

conforme a prescrição médica.” 

 

1.  

2. 1.Conforme a prescrição 

médica  

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

  

“Sempre observando os critérios da 

prescrição no caso né? E quando não 

a gente chama a enfermeira para 

contactar o médico né?” 

 

1.  

2. 1.Observando os critérios 

da prescrição. 

3. 2.A enfermeira contacta o 

médico  

 

“Primeiramente avaliação do sintoma 

em si, já que é um sintoma que é 

subjetivo e independe de ajuda de 

outros instrumentos equipamentos 

sempre que possível o paciente 

responsivo busco o sintoma através da 

resposta nele próprio e à medida que 

não seja possível das expressões 

faciais” 

 

1.  

2. 1.Avaliação do sintoma 

3. 2.Busca do sintoma 

através da resposta do 

doente. 

4. 3.Expressões faciais 

Promoção da 

analgesia 

 

 

“Primeiramente quando se está 

lidando com paciente é através da 

informação do próprio paciente ou de 

seu acompanhante...” 

“...você percebe por exemplo quando 

você vê a face do paciente o paciente 

no momento ele tá tenso você percebe 

pela maneira como ele tá e 

comportando se tá gemente ou está 

batendo o braço ou está em algum 

momento de agitação no leito, onde 

você pode perceber que ele está 

sentindo entre aspas dor...” 

 

1.  

2. 1.Informação do paciente  

3. 2.Expressões faciais  

4. 3.Expressões corporais  

 

  

“A gente usa uma escala que é a escala 

de EVA de 0 a 10 que ai a gente 

pergunta pro paciente até que ponto 

qual o nível da dor dele ai a gente 

segue uma prescrição médica faz os 

1.  

2. 1.Uso da escala de Eva 

3. 2.Segue a prescrição 

médica  

4. 3.Administra as 

medicações prescritas  
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opioides, os analgésicos que estão 

prescritos” 

 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Promoção da 

analgesia 

 

 

“Bom primeiro a questão da analgesia 

eu acho que não é só a medicação né é 

o conforto e ai você avalia,  eu procuro 

avaliar qual é a dor qual é o tipo da 

dor, o que a gente aprende a 

quantidade de dor e faço a medicação 

mas toda vez que você vai fazer a 

medicação você acaba não fazendo só 

a medicação né um carinho é um 

cuidado por que eu acho que isso 

também interfere na dor do paciente 

por que  as vezes tem a questão da dor 

total né ?” 

 

1.  

2. 1.Medicação aliada ao 

conforto  

3. 2.Avaliação da dor 

4. 3.Carinho como forma de 

cuidar 

5. 4.Dor total 

 

“Principalmente quando sou solicitado 

quando os acompanhantes chamam a 

gente ou quando até o próprio paciente 

se queixa da dor por exemplo um 

banho a gente vai dar um banho muitas 

vezes a queixa da dor do paciente vem 

nesse momento do movimento que a 

gente faz no paciente basicamente é 

isso.” 

 

1.  

2. 1.Quando solicitado 

3. 2.Movimentos dolorosos  

 

“A gente segue a prescrição médica e 

usa os medicamentos atuais 

geralmente o mais usado é a morfina 

mas a gente tem também o tramal, eu 

melhoro também a postura desse 

paciente ...” 

“...se a dor não passa avise a gente pra 

gente informe como é essa dor pra 

gente atuar o mais rápido possível”  

 

1.  

2. 1.Através da prescrição 

médica  

3. 2.Posicionamento de 

conforto  

4. 3.Comunicação aliada a 

otimização do cuidado. 

 

“o básico é pela via medicamentosa 

farmacológica então eu penso que 

além de executar a prescrição 

médica...” 

“...eu acho que em especial o que eu 

faço é que eu avalio a efetividade ou 

 

1.Através da prescrição 

médica  

2.valiação pós analgesia  
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não daquela medicação que eu fiz e eu 

acho que esse é um cuidado muito 

importante que as vezes não é feito...” 

 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Promoção da 

analgesia 

 

 

“Bom a analgesia nós fazemos de 

acordo com a prescrição médica né 

primeiro você faz a avaliação da dor 

você pergunta até pra você poder 

relatar no prontuário...” 

 

1.  

2. 1.De acordo com a 

prescrição médica  

3. 2.Avaliação da dor  

4. 3.Registro no prontuário  

 

“A analgesia tecnicamente não precisa 

ser feita apenas com medicação, mas 

de repente uma palavra um toque a sua 

maneira de se comportar e receber esse 

doente no setor.” 

 

1.  

2. 1.Cuidado que transcende 

as barreiras 

medicamentosas 

3. 2.Toque terapêutico  

 

“Mediante prescrição médica na 

maioria das vezes é feita através de 

opioides o paciente já faz uso no 

momento e prescrito pelo médico e a 

gente faz a analgesia de acordo com a 

prescrição.” 

 

1.  

2. 1.Mediante prescrição 

médica  

3. 2.Analgesia de acordo 

com a prescrição  

 

 

“Durante a entrevista com o paciente 

eu vou eu sempre colho essas 

informações né?...”“... A gente tenta 

buscar nele mesmo como é a 

característica dessa dor o local da dor 

a característica a intensidade dessa 

dor o que ele procurou como 

alternativa para aliviar as vezes o 

medicamento já está prescrito as vezes 

também uma má interpretação ou má 

adesão terapêutica as vezes também 

por questões culturais que o paciente 

traz a respeito da dor” 

 

1.  

2. 1.Colho as informações 

3. 2.Buscar a característica 

da dor  

4. 3.O medicamento 

prescrito  

5. 4.Questões culturais do 

paciente a respeito da dor 

 

“eu faço a analise né da avaliação da 

dor dele e vejo se ele tem prescrição 

para essa analgesia. Promovo 

inicialmente através da prescrição 

médica.” 

1.  

2. 1.Avaliação da dor  

3. 2.Através da prescrição 

médica  
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ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Promoção da 

analgesia 

 

 

“Seguindo a prescrição médica, é a 

primeira coisa é fazendo a avaliação 

da dor usando as escalas...” 

 

1.  

2. 1.Seguindo a prescrição 

médica 

3. 2.Avaliação da dor, 

através da escala  

 

“Conforme a prescrição médica a 

gente vê o que o médico prescreveu a 

gente faz a analgesia se a gente achar 

que está sendo pouco porque o câncer 

doi né? Ai a gente comunica ao médico 

ai ou ele estuda o caso de uma outra 

droga ou ele manda aumentar a 

dosagem”. 

 

1.  

2. 1.Conforme a prescrição 

médica  

3. 2.Administra o 

analgésico 

4. 3.Médico reavalia e 

aumenta a dose  

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Após a interpretação surge o seguinte produto: Principal cuidado  

 

Quadro 5 – Referente a interpretação das percepções 

Percepções Significações/ Dialética 

24 16 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Após análise dessas significações, a pesquisadora identificou e as organizou no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 6 - As significações 

Número de 

falas 

Interpretação das Significações/ Dialética 

17 Prescrição médica 

9 Avaliação da dor 

4 Conforto que cuida 

4 Colho as informações 
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3 Conforto Analgésico 

Número de 

falas  

Interpretação das Significações/ Dialética 

3 Administra a medicação 

2 Conversa 

2 Expressões faciais 

2 Posição de conforto 

2 Toque terapêutico 

1 Dor Total 

1 Acolhe 

1 Expressões corporais 

1 Registro no prontuário 

1 Questões Culturais 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Através das interpretações foi possível observar e reafirmar que a prescrição médica é 

a forma pela qual os profissionais entendem como correta e eficaz do tratamento, muito embora 

na filosofia dos cuidados paliativos a observação e escuta seja a linha principal de tratamento, 

a equipe demonstra uma certa dependência da prescrição, o que acaba por banalizar o 

conhecimento técnico científico e as diversas formas de cuidado existentes. 

 

6.3.1 O Sentimento dos profissionais diante da dor mal controlada  

A mobilização emocional da equipe de enfermagem é algo que faz parte do cotidiano 

da prática, tendo em vista que o câncer é uma doença estigmatizada pelo sofrimento e morte, 

estando diretamente relacionada a dor e a morte.  O contato permanente da equipe de 

enfermagem com os doentes permite a participação direta no processo de agravamento do 

estado do doente, o que intensifica os sentimentos que emergem dessa relação. 

 

Descreva o seu sentimento ao cuidar de um doente com dor mal controlada. 

Quadro 7 – Os sentimentos  

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 
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Sentimentos 

“Ah eu me sinto incapaz ... porque já fez 

vários tipos de analgesia e não conseguiu 

controlar a dor”  

1 Incapacidade 

2 Impotência  

“Angustiante, porque o primeiro 

momento a gente quer aliviar a dor tirar 

aquela inquietação...” 

1 Angustia  

2 Impotência  

“A dor mal controlada é ela causa em 

mim uma angustia muito grande porque 

você eu observo e eu tenho observado 

que todo mundo fica em suspenso eu 

como líder de equipe, percebo que a 

equipe toca fica na espera de uma 

melhora então gera uma ansiedade uma 

angustia e uma sobreposição de 

medicações faz uma não resolve faz outra 

não resolve.” 

1 Angustia  

2 Ansiedade 

3 Impotência  

“Olha o sentimento inicial é de aflição 

por querer controlar logo a dor ao 

mesmo tempo calma para tentar fazer 

prepara a medicação o mais rápido 

possível sem que haja erro e levar o 

conforto adequado a esse paciente que 

no momento deve estar muito angustiado 

desesperado.” 

1 Aflição  

2Agilidade no 

atendimento 

3 Angustia 

 

“Impotência porque a gente quer ajudar 

e de alguma forma a tratar a dor.” 

 

1 Impotência  

 “ Nossa é frustrante, é muito 

frustrante”... 

 

1 Frustração 

“Meu primeiro sentimento é... Eu sinto 

um pouco de irritação porque quando a 

dor é mal controlada pelo doente eu até 

entendo porque ele pode estar tomando a 

medicação errada né?” 

1 irritação 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

 

 

 

Sentimentos 

“ Ah normalmente eu atuo logo, 

normalmente a dor é um dos principais 

sintomas, para mim é o principal sintoma 

que nós devemos como enfermeiros para 

atuar inteiro porque a dor a gente não 

colhe dados nenhum. A dor é mal 

interpretada entendeu ?”... 

1. Agilidade  

2. Ansiedade 
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“ Então o meu sentimento é de ansiedade 

para tratar aquele sintoma o maia rápido 

possível.” 

“Fico muito angustiada...” 1 Angústia  

“O meu sentimento eu sei que eu tô 

trabalhando em uma equipe muito boa, 

então o meu sentimento é que eu sei que 

meu trabalho e o trabalho da equipe. A 

gente consegue melhorar essa dor”... 

1 Confiança  

“é incapacidade sim não incapacidade 

profissional, mas a incapacidade não 

fazer agir rápido pra poder trazer esse 

alivio para o paciente.” 

 

1 Incapacidade 

“Ah o meu sentimento é de impotência pq 

é muito ruim você  ver um doente que ele 

tem uma dor mal controlada...” 

1 Impotência  

“Com dor mal controlada? ah é uma 

sensação de angústia, porque você se 

coloca no lugar do outro...” 

1 Angústia  

2 Empatia 

“Cara é frustração é mais ou menos uma 

impotência que a gente sente porque por 

mais que você faça a medicação é uma 

hora depois o paciente tá pedindo 

medicação por que aquela medicação 

que tava prescrita não supriu essa a dor 

que ele tá sentindo. 

1 Frustração 

2 Impotência 

“ de impotência “ 

 

1. Impotência 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Sentimentos 

“... é uma dificuldade se você avaliar que 

você busca só simplesmente controle se 

você avaliar o sintoma conhecer a forma 

do indivíduo avaliar o que é dor por que 

muitos falam pra mim oh eu tô com dor o 

que é dor pra você ? primeiro você tem 

que fazer essa avaliação o que o sintoma 

para ele pq dor simplesmente falar a 

palavra dor as vezes pro individuo é 

muito vago o indivíduo a queixa dele é 

muito mais ampla a dor não era nem a 

dor simplesmente física .” 

 

1 Dificuldade 

 

“Impotência, a gente sofre junto com o 

paciente pode até parecer que não mas é 

a dor é uma coisa muito ruim não tem 

como você mensurar a intensidade de 

uma dor e a dor oncológica é uma dor 

assim.” 

1 Impotência  

2 Empatia  



80 
 

“Eu sou solidário de pronto e procuro o 

médico e fico irritado se esse médico não 

age logo meu sentimento é de irritação 

coma demora no atendimento.” 

1 Solidariedade 

2 Irritação 

“...o sentimento que eu tenho é um pouco 

de ansiedade pq eu quero controlar eu 

quero que aquela dor seja controlada”... 

 

1 Ansiedade 

“É um sentimento de angustia e 

impotência de intolerância medo 

insegurança e acredito que assim como 

eu me sinto ele também se sente quando 

ele tá nessa situação de dor uma dor que 

não está sendo controlada há um medo 

muito grande tanto da parte profissional 

quanto da parte do doente.” 

1 Angustia 

2 Impotência 

3 Medo 

4 Insegurança  

“Piedade, eu me sinto em alguns 

momentos até é como que eu vou dizer 

triste depressivo as vezes por não 

conseguir sanar de imediato o problema 

sabendo que a dor é uma coisa uma 

situação incapacitante desconfortável e 

agressiva”.  

1 Piedade 

2 Tristeza 

3 Depressão 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

Sentimentos 

“Então meu maior sentimento é de 

impotência irritação até um pouco de 

descontrole em relação a isso mais para 

o paciente eu tento mostrar que a gente 

vai resolver o problema” 

1 Impotência  

2 Irritação  

 

“É um sentimento de pesar porque eu 

acho que o paciente não deveria estar 

passando por isso numa unidade 

oncológica essa dor não deveria existir 

ou caso existisse seria em uma menor 

quantidade o que as vezes a gente não 

vê”. 

 

1 Piedade 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

A segunda pergunta feita pela pesquisadora relaciona-se aos sentimentos desses 

profissionais sobre dor mau controlada, nesse momento os sentimentos são descritos 

quantitativamente no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 - As significações/ Sentimentos 

Percepções Significações 
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24 17 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Após a reinterpretação das falas, foi possível comprovar que os sentimentos mais 

sentidos pelos profissionais são os sentimentos de Impotência, angustia e irritação, se fossemos 

classificar os sentimentos como de ordem boa ou ruim, tais sentimentos representariam 65% do 

sentir da equipe de enfermagem. Tais sentimentos estão descritos no quadro a baixo. 

 

Quadro 9 - Interpretação das significações/ Sentimentos  

Número de 

falas 

Interpretação das Significações 

10 Impotência 

7 Angústia  

3 Irritação 

Número de 

falas 

Interpretação das Significações 

2 Ansiedade  

2 Agilidade no atendimento 

2 Empatia 

2 Frustração 

2 Incapacidade 

2 Piedade 

1 Aflição 

1 Confiança 

1 Depressão 

1 Dificuldade  

1 Medo 

1 Solidariedade 

1 Tristeza 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 



82 
 

A assistência prestada pela equipe ao doente com dor em cuidados paliativos ultrapassa 

as barreiras das funções técnicas, o profissional tem a sensibilidade de escutar de falar e de 

perceber quando o doente necessita de algo além da assistência medicamentosa, possibilitando 

uma assistência de qualidade. 

 

Atuação profissional na perspectiva da dor em cuidados paliativos. Como você descreve 

a sua atuação profissional? 

Quadro 10 - A atuação profissional 

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

 

 

A atuação 

profissional 

“Ah como eu ajo, primeiro eu acolho ele. 

Procuro saber se a dor é uma dor mesmo ou 
é como é que se diz, as vezes não é nem dor 

é a necessidade de conversar já aconteceu 

muito isso aqui entendeu? É as vezes ele não 

está nem com dor e ele se sente tão bem aqui 
dentro já fez efeito a analgesia e ele 

continua dizendo que tá com dor pq ele não 

quer ir embora”. 

1 Primeiro eu acolho 

2 Característica da dor 
3 Conversa terapêutica  

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÃO/ 

DIALÉTICA 

A atuação 

profissional 

“Eu vejo que nós só administramos no caso 
né? E no momento da administração 

prescrita pelo médico eles fazem a avaliação 

o máximo que a gente faz consegue fazer é 
dar conforto, uma boa palavra, carinho que 

eu acho que ajuda né, a paciente tem muita 

carência de carinho de atenção...” 

1 Vejo o que foi 
administrado 

2 Dou conforto carinho  

“...de chegar e falar como é que você tá, 

como é essa dor, quando que ela 

começou, normalmente eu pergunto se 

houve algum aborrecimento se tem algo 

entristecendo se eu percebo que essa dor 

ela tá refratária a medicação...” 

1 Característica da dor  
2 Busca os fatores externos 

que influenciam 

“Olha eu tento fazer o meu trabalho da 

melhor forma e maneira possível tento 

me colocar não no lugar da paciente mas 

eu tento sentir o que ela sente naquele 

momento que ela tá angustiada sofrendo 

sofrida eu tento que todo tento pegar 

todo conhecimento para tentar cura-la 

tentar melhorar aquele quadro e com 

isso muitas das vezes me colocado no 

lugar dela para tentar melhorar.” 

1 Tento me colocar no 

lugar / Empatia  
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“Ah eu acho que a minha atuação 

profissional ela é meio mecânica eu faço 

aquilo que é da minha competência e 

aquilo que eu posso seguir o que eu devo 

seguir nada além disso quando eu 

percebo que um paciente tá com dor eu 

uso os meios que eu tenho dependendo 

do tipo de dor que ele tenha...” 

1 Atuação mecânica  

2 Uso de recursos 

mecânicos  

“Mas a gente tenta fazer tudo de melhor 

se não tá prescrito a gente corre atrás do 

médico para pedir para prescrever.” 

1 Faz o que está na 

prescrição  

“Eu tento o máximo possível amenizar e 

conversar com o paciente no caso para 

sanar a dor.” 

1 Tento conversar  

“Primeiramente eu tento ter compaixão 

tento ter empatia pelo paciente. Acho 

que é uma boa atuação eu acho que eu 

atuo bem, eu tento correr atrás eu vou 

buscar as maneiras mais adequadas de 

resolver a dor do paciente.” 

1 Tenta ter compaixão 

2 Busca de maneiras 

adequadas para cuidar  

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

A atuação 

Profissional 

“...não consegue atuar sem colocar 

diálogo entre os processos eu busco 

ouvir o outro e saber o porque dessa dor 

tá dessa forma, chamo o médico , a 

psicóloga porque muitas vezes a dor 

parte do social a dor que o outro te de tá 

vivenciando assim oh do doutro não 

consegue cuidar que tá em isolamento 

social não tem cuidador né?” 

1 Conversa 

2 Escuta terapêutica  

3 Auxilio da equipe 

multiprofissional 

“...de troca então eu acho que por estar 

em um lugar onde tem essa abertura 

onde você consegue fazer a troca onde 

as pessoas ensinam explicam te orientam 

você acaba desenvolvendo da melhor 

forma possível” 

1 Troca de saberes/ 

Equipe multiprofissional 

 

“É que a gente fica muito preso a 

prescrição médica né? Mas em geral a 

gente segue a prescrição com 

administração dos SOS conforme a 

necessidade e eu abordo” 

1 Segue a prescrição 

médica   

“...uma avaliação que eu utilizo o 

instrumento aferição que é a escala de 

avaliação da dor a gente usa a Eva e 

particularmente aqui no inca no SPA  é 

diário o aprendizado atuando quanto 

1 Utiliza a escala de EVA 

2 Busca diária de 

conhecimento  
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buscando conhecimento e melhorando a 

cada momento e acredito que hoje 

melhor  do que antes...” 

“...você tem que acreditar no que o 

paciente tá passando e com o que você 

pega de experiência e depois só quando 

o paciente vai sair dessa crise é quando 

ele te pelo menos te abre um sorriso ou 

pelo menos consegue dormir um pouco 

com o que tá te passando por que é difícil 

por que dor oncológica só quem tem 

sabe o que que é.” 

1 Acreditar no relato do 

doente  

“Eu como profissional atuo buscando 

dar conforto pro doente.” 

1 Buscando dar conforto  

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

A atuação 

profissional 

“Ah eu atuo no que eu consigo né até 

onde eu posso chegar eu não posso é o 

que eu tô falando  ir além do que eu 

posso fazer que é questão se eu posso 

fazer o que tá prescrito eu vou lá vejo a 

medicação é  procuro ver o melhor lugar 

para o acesso enfim promover o melhor 

conforto...” 

1 Faço o que está 

prescrito 

2 Tento promover 

conforto 

“Ah eu tenho muita empatia com a dor 

do outro né se colocar no lugar do outro 

não quer pro outro o que a gente não 

quer pra gente então quando o paciente 

reclama que tá com dor a gente vem 

imediatamente...” 

1 Tenho empatia com a 

dor do outro 

2 Agilidade no 

atendimento 

“Olha eu procuro me doar o máximo 

possível pra controlar a dor do paciente 

eu acho que a dor não é para existir 

ainda mais se o cuidado é paliativo 

palium é proteção você tem que proteger 

o doente de tudo do sofrimento...” 

“...seja aquele paciente que tá em 

cuidados ao fim de vida que pelo menos 

ele vá sem sofrer o objetivo aqui é esse 

dar o conforto pro paciente.” 

1 Doação  

2 Controle da dor  

3 Conforto como 

principal objetivo  

“Olha eu me esforço o máximo sou 

solidário e me acho importante nesse 

ciclo né e procuro extrair desse paciente 

o máximo que eu posso procuro orientar 

esse paciente e tem algumas coisas que 

1 Tento ser solidário  

2 Procuro orientar  

3 Passar segurança  
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o paciente sente e não entende ai eu 

procuro usar outras palavras procuro 

dar exemplos e dizer que a gente  e está 

junto  mesmo que ele não veja.” 

 “Assim as vezes eu acho que ela é plena, 

no sentido que aqui eu me vejo com 

muita autonomia, porque, eu 

frequentemente discuto o caso com o 

médico...” 

1 Plena  

ATITUDE 

PERCEPTIVA 

PERCEPÇÃO SIGNIFICAÇÕES/ 

DIALÉTICA 

A atuação 

profissional 

“ser resolutivo e ver essa questão do 

doente, em termos de conforto e bem 

estar quando ele tá com dor ele não tem 

nada disso , ele não tem conforto , não 

tem bem estar ele está mal humorado ele 

está depressivo então quando a gente 

chega lá pra solucionar esse problema 

a gente visa a melhora desse quadro 

todo dele de bem estar de conforto de 

melhora mesmo da condição de vida 

dessas coisas todas”. 

1 Ser resolutivo  

2 Proporcionar conforto e 

bem-estar  

“A minha atuação é tentar ver se o 

paciente não tem apenas uma dor 

física...se você tiver um tempinho a mais 

pra conversar com esse paciente você 

vai ver um outro tipo de dor, que você 

somatiza isso e as vezes não é só a 

analgesia que vai fazer esse controle 

talvez um outro suporte emocional 

psicológico da capelânia né a família ou 

a resolução de algum problema e ai o 

controle da dor se faz é conseguindo 

controlar a dor física e a dor emocional 

também. 

1 Observar para além da 

dor física  

2 Controle da dor através 

de terapias não 

medicamentosas, 

controlando a dor física e 

emocional  

“Acho que eu sou atenta, atenta pra ver 

se aquilo que foi feito de analgesia 

surtiu efeito ou não voltar e perguntar e 

tentar minimizar ao máximo essa dor “ 

1 Atenção  

2 Reavaliação pós 

analgesia  

“eu gosto de atuar nessa  parte eu 

sempre procuro me colocar no lugar do 

doente, procuro dar o meu melhor 

procuro fazer as medicações naquele 

horário que está prescrita que é pra que 

não sofra alteração no aumento dessa 

dor proporcionar para que essa dor não 

venha a aumentar no que depender de 

mim como profissional .” 

1 Procuro me colocar no 

lugar do outro  
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

A terceira pergunta feita pela pesquisadora relaciona-se a autoavaliação dos 

profissionais, resultando no produto abaixo descrito: 

 

Quadro 11 - As significações/ A atuação profissional 

Percepções Significações 

24 27 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Proporcionar conforto é a principal descrição da autoavaliação desses profissionais 

seguida de empatia, o que traduz a humanização desses profissionais, que embora tenham as 

suas ações aprisionadas pela cultura de seguir o que está prescrito, a essência está na promoção 

do conforto. 

Quadro 12 - Interpretação das Significações  

Número de 

falas 

Interpretação das Significações/ Dialética 

5 Proporcionam conforto/Carinho  

4 Conversa 

3  Empatia 

3 Segue a prescrição  

3 Trabalho em equipe multiprofissional 

2 Característica da dor  

2  Controle da dor física e emocional  

2 Atua mecanicamente 

2 Solidariedade 

1 Acolhe 

1 Acompanha a prescrição 

1 Busca dos fatores externos que influenciam  

1 Tenta ter compaixão 

1 Busca de maneiras adequadas para cuidar 
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1 Utiliza a escala de EVA 

1 Busca diária de conhecimento  

1 Acreditar no relato do doente  

1 Assistência de qualidade 

1 Agilidade no atendimento 

1 Doação 

1 Procuro orientar  

1 Passar segurança  

Número de 

falas 

Interpretação das Significações/ Dialética 

1 Plena 

1 Ser resolutivo  

1 Observar para além da dor física  

1 Atenção 

1 Reavaliação pós analgésica  

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

6.4 REFLETINDO AS CATEGORIAS ENCONTRADAS 

6.4.1 A corporeidade que cede a hegemonia médica: seguindo a prescrição médica 

 A função do enfermeiro em cuidados paliativos se dá no impacto do prognóstico de 

fora de possibilidade de tratamento e prolonga-se até o momento de apoio ao luto, o cuidado 

dispensando pelo profissional deve estar centrado em estabelecer uma comunicação de 

qualidade com a família, com uma assistência integral englobando os aspectos biológicos, 

social, psicológico, econômico, espiritual e cultural (BARROS, 2011). 

Embora as falas destas entrevistas sejam apresentadas por meio da escrita, é impossível 

rejeitar a subjetividade pela qual cada palavra é envolvida.  

A análise do conteúdo dos relatos dos participantes, referentes à “como é cuidar de um 

doente com dor oncológica em cuidados paliativos”, possibilitou a imersão de 24 percepções e 

16 significações/ dialéticas, que deram significados a esta vivência.  

A figura a seguir (Figura 2) ilustra estas percepções, porém as mais frequentes 

apareceram mais destacadas, dentre os quais: “Prescrição médica” “Avaliação da dor” 

“Conforto que cuida”, “colho as informações” “Dor total". Nesta perspectiva, e a partir destes 
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termos mais frequentes nos relatos, compreende-se que a vivência do profissional em cuidados 

paliativos, repercute em um mescla entre os aspectos subjetivo e objetivo, tanto com relação às 

emoções e comportamentos, nas percepções de um mundo singular, ou na busca por sanar a dor 

através da prescrição médica. 

 

Figura 2 - Percepções sobre “o cuidar em cuidados paliativos” 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas com auxílio da ferramenta Word Art, 2018 

 

“Seguindo a prescrição médica” (P1). 

 

“fazendo a avaliação da dor usando as escalas..” (P8). 
 

 “eu faço a analise né da avaliação da dor dele” (P24).       

    

“A analgesia tecnicamente não precisa ser feita apenas com medicação, mas de 

repente uma palavra um toque a sua maneira de se comportar e receber esse doente 

no setor.” (P21). 

 

Embora a enfermagem seja uma profissão que evolui ao longo dos anos, tal evolução 

agrega algumas contradições e pressupostos sobre o saber específico, o que resulta em dúvidas 

sobre o trabalho que o enfermeiro desenvolve. Por vezes o trabalho é desvalorizado e visto com 

uma importância inferior a real, sendo desse modo submisso a outros saberes, como o da 

medicina. 

Tendo em vista que a dor é um sinal-sintoma que acompanha o doente oncológico em 

diversos graus durante o curso da doença, e que sua interpretação é difícil e por isso ocorre de 
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diversas formas, seja por quem sente, por quem cuida ou por quem assiste a luta constante do 

doente.  

Um exemplo claro é a hipótese de que o trabalho da enfermagem está centrado na 

prescrição médica, reforçando o mito que a enfermagem é uma profissão subalterna à medicina, 

como se a cada ação da equipe fosse necessária uma nova prescrição médica. Tal pensamento 

acaba por minimizar o saber do enfermeiro, uma vez que o profissional de nível superior possui 

um gama de conhecimentos científico, sobretudo lembrando que o cuidado não está centrado 

apenas em prescrição médica.  

Ciente da importância da interação dos sistemas de saúde nas relações de continuidade, 

torna-se necessário como afirma Merleau Ponty, que o conhecimento e a consciência do mundo 

estejam sempre interligados. Uma vez que estes serão sempre o conhecimento e a consciência 

de alguém.  

Conforme afirmam Kant e Descartes, cujo o argumento estava em afirmar que toda 

concepção sólida do mundo deve estar fundamentada no conhecimento da nossa própria 

existência, como seres pensantes como sujeitos, ressaltando que as nossas representações 

devem estar acompanhadas do pensar, uma vez que uma representação das coisas deve ser uma 

representação para alguém.  

Tendo em vista que a dor é um sintoma subjetivo, e que o seu controle não é pautado 

em regras, e da existência do conceito de dor total, o aprisionamento a prescrição médica limita 

o cuidado. 

Para Merleau Ponty, a percepção deve ser primordial, pois, é através dela que os 

significados utilizados por nós serão esclarecidos. Perceber transcende o fato de ter uma ideia 

a respeito de algo, mas sim, lidar com isso de alguma forma. 

Conforme afirma Boff (2003), “cuidar é mais que um ato é uma atitude, envolve 

responsabilidade, preocupação e zelo.”. 

Heidegger (1889-1976) afirma em sua obra Ser e Tempo que do ponto de vista 

existencial o cuidado é uma prioridade, antecede toda e qualquer atitude, encontra-se na 

essência do ser humano, sendo reconhecido como modo de ser essencial; ou seja: o cuidado é 

um fenômeno base que possibilita a existência humana enquanto humana. 

Assim, ao refletirmos acerca do título desta categoria teremos como afirmação: O 

cuidado transcende as barreiras da prescrição médica, não sendo necessária a espera por uma 

prescrição para iniciar o processo de cuidar em busca do controle da dor, quando se tem o 

conhecimento e a essência do cuidar disponíveis. 
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Conforme define Cecily Saunders a direção dos cuidados paliativos está no alivio do 

sofrimento e da dor total, termo que significa a descrição de todos os aspectos que rodeiam o 

doente com dor, em especial o doente oncológico. 

Os princípios essenciais estabelecidos por Cecily Saunders para atingir os objetivos 

em cuidados paliativos foram: tratar os sintomas com destaque para o controle da dor; apoio 

psicossocial e espiritual, comunicação contínua adaptar as necessidades do doente e sua família, 

considerar sempre o doente e não a doença como verdadeiro centro da atenção. 

Uma vez que a dor é um dos sintomas mais frequentes e o que mais afeta a qualidade 

de vida dos doentes e familiares com câncer em cuidados paliativos, devido ao diagnóstico de 

câncer ser devastador e assustador, tirando o doente e seus familiares de suas rotinas, limitando 

suas vidas e suas tomadas de decisão, leva a crer que muitos dos doentes que procuram os 

serviços de saúde nem sempre estão em busca apenas do tratamento farmacológico; como 

afirmam os profissionais em suas falas:  

 
“Além da analgesia com medicamentos eu tento acalmar o paciente, conforta-lo” 

(P4). 
 

“Eu percebo que pacientes além da dor física a dor deles acaba sendo uma dor 

emocional” (P5). 

 

Muito embora a morte seja uma questão implícita na formação e prática de 

profissionais de saúde, estudos apontam uma carência de diretrizes sobre os cuidados na fase 

terminal. Neste contexto, tendo em vista sua importância para alívio do sofrimento vivenciado 

por pacientes e cuidadores, a falta de capacitação técnica da equipe de cuidados paliativos pode 

tornar este momento de vida sem sentido e desestruturado (GOMES, 2008).                    

Uma assistência qualificada oferecida pela equipe de cuidados paliativos pode ser 

capaz de aliviar não somente o sofrimento físico provocado pela doença, mas também 

psicológico, emocional e existencial. A compreensão de familiares e pacientes acerca da morte 

como processo natural, está ligada, entre outros fatores, a conscientização da equipe de cuidados 

quanto a finitude humana, do processo de morrer como parte do ciclo vital (GOMES; 

OTHERO, 2016). 

Nesse contexto quando o enfermeiro propõe a fragmentação da forma de pensar, 

apropriando-se da prescrição médica como forma primária do cuidado, a equipe de enfermagem 

sendo o reflexo da sua liderança, acaba reproduzindo a mecanização do cuidado através da 

assistência prestada. 
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Embora a crença de lidar cuidar de um doente com dor oncológica em cuidados 

paliativos esteja intimamente ligada a submissão, tais profissionais são protagonistas de uma 

assistência de qualidade, individual e humanizada, quando eles conseguem transcender o 

cuidado mecanizado. 

Assim, é importante buscar romper os paradigmas da espera pela prescrição e lançar 

mão das diversas formas de proporcionar o cuidado existentes e disponíveis para a equipe, uma 

vez que o conforto e o bem-estar do doente é a chave que move a engrenagem rumo ao controle 

da dor e dos demais sintomas. 

 

 6.4.2 O corpo que se comunica  

Em sua obra Fenomenologia da Percepção Merleau-Ponty, estuda o corpo 

detalhadamente, ultrapassando a concepção materialista da ciência positiva, que considera o 

corpo como um objeto, quanto a espiritualista que desconsiderava o corpo, fazendo oposição a 

alma. 

Silva (2017) aborda sobre o pensamento de Merleau-Ponty acerca do tema corpo, 

afirma que devemos abandonar a ideia do corpo como transmissor de mensagens, assumindo-o 

como um ponto de vista sobre o mundo, pois, desse modo o corpo expressa as marcas que 

carrega, as bagagens interiores e revela o que leva a desvelar os acontecimentos de cada sujeito. 

O corpo sempre foi considerado como objeto pela tradição filosófica, para Descartes 

a extensão é a natureza própria do corpo. Conforme o pensamento de Merleau-Ponty, o corpo 

é uma totalidade não um objeto em si, mas um sujeito presente no mundo; a consciência 

perceptiva é uma presença corporal no mundo não uma interioridade absoluta. Desse modo o 

sujeito perceptivo é um sujeito mundano em sua essência. 

Como afirma Merleau-Ponty (2011) o corpo percebe e simultaneamente é percebido, 

desse modo deve deixar de ser concebido como objeto, como coisa, pois, a existência do homem 

no mundo se dá a partir do corpo próprio, em relação com os outros e com as coisas, desse 

modo impede que o corpo seja visto como um receptor passivo das coisas que o rodeiam. Tendo 

em vista que o corpo que percebe não é uma parte isolável, o homem não é divisível em partes, 

nem em instrumentos, repartições que possuem a alma como um centro de referência.  

O homem é percebido indivisível possui uma realidade dotada de um interior vasto, 

impossível de ser explorado integralmente. Ou seja, cada pessoa atribui uma realidade 

relacionada a forma como se relaciona com o mundo. Merleau-Ponty (2011, p. 06) afirma que 

[...] “a percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de 
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posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por 

eles”. Embora seja essencial ainda nos submetemos a banalizar o olhar por esse corpo que clama 

por ser visto integralmente. 

A figura 3 ilustra as falas dos participantes relacionadas a importância do cuidado 

sensível, a importância da comunicação, visando sempre o controle da dor e o conforto ao 

doente, além da orientação para o binômio doente familiar. 

 

Figura 3 - Representação da fala dos participantes da categoria: “O corpo que se comunica”  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com auxílio da ferramenta Word Art, 2018 

 

“Como a dor é subjetiva e é uma experiência individual pode também o outro deixar 

passar despercebido” (P8). 

 

 “A gente tem que trabalhar em equipe né? Essa semana eu peguei uma paciente que 

estava em uso de oxicodona e estava macerando não pode ai a paciente tava 

sonolenta, então é ai que você tem que entrar ter a percepção que você precisa de um 

todo da equipe como um todo para tentar atuar da melhor maneira” (P10). 

 

“avalio também como é essa dor porque, por exemplo, quando eu sei que é uma dor 

óssea eu já fico mais de olho no paciente pq eu sei que é uma dor difícil de controlar” 

(P20). 
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Para que o sujeito se mostre de forma original, sensível, é necessário que a 

comunicação se estabeleça de maneira a enunciar uma fala falante. É por meio da fala falante 

que se consegue estabelecer novas possibilidades, relações mais abertas ao diálogo e a discussão 

franca de problemas nas relações (RÖHR, 2012). 

Uma assistência qualificada oferecida pela equipe de cuidados paliativos pode ser 

capaz de aliviar não somente o sofrimento físico provocado pela doença, mas também 

psicológico, emocional e existencial. A compreensão de familiares e pacientes da morte como 

processo natural, está ligada, entre outros fatores, a conscientização da equipe de cuidados 

quanto a finitude humana, do processo de morrer como parte do ciclo vital (CUNHA, 2015).  

Um conhecimento mais amplo de questões que permeiam o processo de morrer, das 

reações comuns que emergem nesta fase, e cuidados espirituais que podem ser implementados, 

resultam no fortalecimento dos cuidados paliativos e da assistência, permitindo ao enlutado 

retornar de forma menos traumática ao seu estado anterior de equilíbrio (MOREIRA et al., 

2017). 

Não obstante a realidade vivenciada nas unidades hospitalares brasileiras, os cuidados 

paliativos vêm ganhando espaço no Brasil. Apesar das dificuldades enfrentadas, observa-se 

uma tendência inovadora na arte de cuidar. Divergindo da medicina curativa, seu foco principal 

tem se direcionado ao cuidado integral, através da prevenção e controle dos sintomas 

(MOREIRA et al., 2017). 

A comunicação perpassa todas as ações de desempenho das funções do ser humano 

sendo própria ao comportamento humano. Originada do latim communicare, palavra comunicar 

que significa pôr em comum. Desse modo, entende-se a comunicação como uma forma de 

praticar e compreender mensagens emitidas e recebidas, permitindo que as pessoas se percebam 

e partilhem significados e ideias, propósitos e pensamentos (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

No campo da Enfermagem, a comunicação simboliza uma importante estratégia para 

a prática dos cuidados paliativos. Aliada a uma relação de atitude, sentimento, cooperação e 

sensibilidade torna-se um instrumento essencial da relação entre enfermeiro e o doente em fase 

terminal (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

Uma vez que a comunicação vai além de palavras e conteúdo, contempla a escuta 

atenta, o olhar a postura, quando aplicada de forma correta a comunicação torna-se uma medida 

terapêutica para os doentes e familiares. A comunicação adequada é um método extremamente 

importante para o cuidado integral e humanizado, uma vez que ela possibilita o reconhecimento 
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das necessidades do doente e dos familiares, que muitas vezes se abrem com a enfermagem e 

por ter vergonha de expor para o médico. 

A comunicação não verbal possibilita que o doente participe de decisões e de cuidados 

específicos relacionados ao seu tratamento e doença e desse modo obtenha uma assistência 

adequada. 

Quando o doente tem espaço para dialogar abre-se espaço também para autonomia 

perante as perspectivas individuais, uma vez que ninguém melhor que o doente para sinalizar o 

que é melhor para a sua assistência, qual a posição mais confortável por exemplo. 

Para Merleau-Ponty a noção de linguagem pode ser operada a partir de duas 

dimensões: A língua que funciona como um sistema de fala articulado onde há uma separação 

entre o sentido e a existência. Merleau-Ponty denomina esse sistema como linguagem falada 

ou fala falada, “a que é adquirida e desaparece diante do sentido do qual se tornou portadora”; 

em outra dimensão a linguagem é denominada como fala falante ou fala, como cita Merleau-

Ponty (2012) na obra A prosa do mundo “é aquela em que a intenção significativa se encontra 

em estado nascente”, ela pertence ao domínio espontâneo, que é a existência corporal atuando, 

ou seja, o corpo próprio no mundo, a linguagem “que se faz no momento da expressão”, que 

vai nos fazer “passar dos signos ao sentido”. 

Neste contexto, somos sempre pré-reflexivos ou corpo próprio quando estamos 

operando com a fala falante, já na fala falada somo um corpo-sujeito, uma vez que o rudimento 

se origina na percepção das coisas e na percepção do outro.  

 

6.4.3 O sentimento de quem cuida  

Durante o período em que exercemos a profissão existirão inúmeros momentos em que 

as vivências do cuidador irão cruzar-se com as do ser que é cuidado, esse acontecimento é 

inerente da condição humana, uma vez que o cuidado é o resultado de uma relação de duas ou 

mais pessoas em busca do bem estar de uma ou ambas as partes. 

Assim, de forma involuntária o papel de cuidador impõe um envolvimento emocional, 

nos tornando frágeis, ao passo em que nos identificamos com quem cuidamos. O ato de cuidar 

perpassa muitas vezes por momentos estressantes devido as diversas situações em que o 

cuidador é obrigado a enfrentar e que não pode interferir positivamente. É especialmente 

estressante ver o doente oncológico com dor, sofrendo fisicamente, psicologicamente e 

socialmente; estar em contato direto com ele e não sofrer junto.  
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A equipe lida diariamente com as diversas situações de sofrimento e morte, nesse 

contexto justifica-se o sentimento de angustia, de incapacidade. A sensação da equipe é de 

fracasso por não conseguir prestar um cuidado humanizado, uma vez que não é humano assistir 

o sofrimento do outro sem conseguir ajudar de alguma forma. 

Como afirma Boff (), o homem é dependente de cuidado desde o seu nascimento até a 

morte, e diante do sofrimento humano precisamos encontrar formas de manejo do cuidado de 

modo a diminuir ou findar com o sofrimento. 

O cuidar é a base da profissão é o que dá sentido à ela, para que ocorra de forma eficaz 

é necessário estar atento a todas as necessidades apontadas pelo doente que necessita de 

assistência, para que se possa traçar a intervenção adequada. 

Através da figura 4 a pesquisadora buscou ilustrar o sentimento vivenciado pelos 

profissionais. 

 

Figura 4 - Sentimento dos profissionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com auxílio da ferramenta Word Art, 2018 

 

“Angustiante, porque o primeiro momento a gente quer aliviar a dor tirar aquela 

inquietação até porque ne ? é..... Angustiante você vê uma pessoa sentindo dor e você 
não pode fazer nada né até porque você se espelha naquela situação né?”(P2) 

 

“A dor mal controlada é ela causa em mim uma angústia muito grande porque você 

eu observo e eu tenho observado que todo mundo fica em suspenso eu como líder de 

equipe, percebo que a equipe toca fica na espera de uma melhora então gera uma 
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ansiedade uma angustia e uma sobreposição de medicações faz uma não resolve faz 

outra não resolve.”(P3) 

 

“Levar o conforto adequado a esse paciente que no momento deve estar muito 

angustiado desesperado.” (P4) 

 
“Quando possível a gente apaga a luz lá no andar aqui no SPA não dá tanto mais lá 

no andar a gente apaga a luz a gente bota cochinho de um lado de outro aonde eu 

acho que é maneira.” (P9) 

 

A Fenomenologia como método de investigação é a produção de discursos sobre 

aquilo que se mostra por si mesmo, na busca da essência das coisas mesmas. A fenomenologia 

busca por meio da intencionalidade compreender como ocorre o encontro entre a subjetividade 

e os objetivos que se mostram como conteúdos vividos subjetivamente. 

O fenômeno do cuidado é complexo, os profissionais são postos a enfrentar diversos 

sentimentos, dos quais podem ser reduzidos a empatia, pois tal sentimento advém do fato que 

todos somos seres singulares, sujeitos viventes, percebidos, que trocam experiências; sendo 

capaz de colocar-se frente ao outro e simular seus sentimentos através da fala ou de expressões 

corporais. 

Do ponto de vista fenomenológico a empatia dirige-se ao outro valorizando o 

problema, porém, não o transforma em um objeto inteiramente determinado. 

Merleau Ponty ao abordar a questão do corpo próprio, reafirma que a empatia é um 

elemento precioso quando relacionada a intercorporeidade, enquanto experiência de encontro, 

o que significa dizer que empatia é sentir o outro no ponto de vista afetivo e perceptivo é sentir 

o outro na sua intimidade. 

Para Merleau Ponty o sujeito não deve ser separado do objeto, não separando o corpo 

da consciência. Para o filosofo o corpo é um fenômeno vivido e não uma coisa física que se 

posiciona no tempo e no espaço. 

Assim, o corpo é capaz de interagir com outro corpo o que auxilia na compreensão da 

empatia como experiência intercorpórea. 

No momento em que os profissionais expressam como principais sentimentos a 

angústia, impotência, ansiedade e irritação, significa que discursar sobre dor é discursar sobre 

algo relacionado ao eu do indivíduo, pois, a dor não é compreendida como um sintoma objetivo, 

sendo personificada devido a sua subjetividade podendo ser semelhante para diversos 

indivíduos, porém, singular em sua expressão. 

Seria um avanço para a ciência se fosse possível traduzir o fenômeno da dor em 

palavras, logo no primeiro contato, não que a dor não possa ser traduzida em palavras, porém, 
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para que ocorra a tradução é necessário que haja um acolhimento e para tal é preciso que haja 

uma experiência empática. 

De acordo com Merleau Ponty a dor do corpo próprio pode ser considerada como uma 

presentificação empática da vivência alheia, não vendo uma dor apenas no campo das 

aparências e no que o outro expõe, essa dor é circulante em uma forma de expressão e 

semelhança com outros serem que sofrem e tem dores, produzindo o encontro intercorpóreo 

estabelecido pela semelhança e não pelo contato. 

Tais sentimentos relatados pelos profissionais transmite a sensação de incapacidade 

no cuidado, pela cultura de cuidar confortando, do cuidado que vai além dos muros e das 

seringas com analgésicos. 

  

6.4.4 Reflexões sobre o processo de cuidar da dor 

Ao refletirmos sobre os diversos papeis exercidos pelas profissões no processo de 

reconhecimento do homem enquanto unidade complexa, a enfermagem é a profissão que 

apresenta importante destaque, pois, a atuação do enfermeiro possibilita a dispensação de um 

cuidado de qualidade, humanitário e acima de tudo com equidade. 

Embora muitos estudos apontem o enfermeiro como profissional cujo a atuação é 

diretamente marcada pela reprodução de métodos derivados de outras categorias que não dão 

conta da totalidade do ser, embora disponha de diversas formas de cuidar. 

O compromisso e a obrigação de compreender o cuidado em todas as suas dimensões, 

são atitudes intrínsecas da profissão, reconhecendo-se nas dores e nas necessidades do outro, 

uma vez que a empatia é a essência da profissão. 

Em sua obra “O cuidado necessário” Boff (2012) afirma, que o cuidado não é um 

fenômeno que possibilite delimitar início meio e fim, o ato de cuidar é infinito, significando 

uma preocupação e uma importância para o cuidador.  

Como as falas dos participantes dessa categoria apontam proporcionar conforto é a 

forma de cuidar infinita desses profissionais para com o doente com dor mal controlada, sendo 

implícita a ideia de que ao promover conforto físico através do alivio da dor o enfermeiro busca 

promover qualidade de vida ao doente que assiste. 

A busca por proporcionar conforto a alguém, faz parte do processo de cuidar, exigindo 

do enfermeiro a capacidade de encontrar estratégias que visem o auxílio e o reconhecimento do 

que causa desconforto ao doente, auxiliando na busca pelo conforto a um nível desejável. A 

figura 5 ilustra tais falas da equipe: 
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Figura 5 – Falas da Equipe 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com auxílio da ferramenta Word Art, 2018 

 

Promover conforto não é uma tarefa fácil, uma vez que a sensação de conforto varia 

de pessoa a pessoa, tendo em vista que o conceito de conforto é alterado pelo processo de 

adoecer (POTT et al., 2013). 

Proporcionar conforto é uma tarefa que exige do enfermeiro a capacidade de identificar 

qual a causa do desconforto, no caso da dor mal controlada, a equipe deverá ser capaz de 

promover o suporte adequado. 

Assim, a equipe mostra-se empática ao passo em que é incansável na busca da 

promoção do cuidado através da identificação do que é desconfortável para o doente que assiste. 

Porém, é importante salientar que a equipe deverá ter a clareza que o alivio e o controle da dor 

através da analgesia é uma das principais intervenções na busca pelo alivio do sofrimento, e 

que existe a possibilidade de se desenvolver muitas ações autônomas. 
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7 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA DOR EM CUIDADOS PALIATIVOS 

ONCOLÓGICOS PARA A PRÁTICA E PARA A SAÚDE 

No Brasil estimasse que em 2018 serão 600 mil novos casos de câncer, tornando-se 

esse um importante problema de saúde pública (INCA, 2015). 

A dor no câncer está presente em todas as fases da doença, podendo muitas vezes ser 

o primeiro e único sintoma da mesma. Devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 

na maioria das vezes o tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico é um dificultador do 

tratamento curativo, uma vez que esse indivíduo já chega com a doença em estágio avançado.  

Siqueira (2015), considera a dor no câncer o modelo mais completo e complexo de 

dor, uma vez que abarca diferentes origens para a dor total, dentre elas: a doença em si, suas 

possíveis complicações, o tratamento e as comorbidades. 

Uma vez que o controle da dor e dos demais sintomas são os princípios básicos dos 

cuidados paliativos, tendo em vista que a dor afeta não somente o ser que sofre, mas também a 

família e a equipe que cuida. Tratar a dor é um desafio para os profissionais de saúde, devido a 

sua singularidade, complexidade e subjetividade, ainda que grande parte da população já tenha 

experienciado a sensação do fenômeno da doloroso, poucos são os estudos existentes acerca da 

temática. 

A importância desse estudo está em destacar a seriedade com que a dor no câncer 

precisa ser abordada, em suas características e singularidade e em todo o percurso vivenciado 

pelo doente oncológico. 

Tendo em vista que cuidado ao doente com dor requer do profissional além do 

conhecimento técnico científico, o cuidado sensível, ou seja, aquele dispensado para as 

subjetividades desse doente que sente dor. Assim, precisamos dialogar a respeito da dor e da 

sua abordagem em todos os cenários desde a academia até a prática profissional. 
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8 SUGESTÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO PARA A INSTITUIÇÃO 

Considerando a dor uma das principais consequências do câncer, uma vez que diminui 

a qualidade de vida do doente e gera sofrimento, o controle adequado da mesma é um direito 

do doente e é considerado um desafio para a equipe. Para o sucesso do controle da dor são 

necessárias ações que possibilitem a sua avaliação correta. 

 Desde que a dor alcançou o status de 5° sinal vital devido a sua complexidade diversas 

técnicas com a finalidade de avaliação correta foram sendo implementadas, uma vez que 

intervir para o alivio da dor é parte integrante do cuidado.  

Instituição Pioneira em cuidados paliativos no Brasil, o hospital do câncer unidade IV 

dispõe de instrumentos que possibilitam a melhoria da qualidade da assistência. Dentre esses 

instrumentos encontra-se o “Carimbo da dor”. 

 

Figura 6 - Referente ao carimbo já existente na instituição 

CONTROLE DA DOR 

Hora Eva antes Tipo de 

intervenção 

Sensível 

Medicamentosa  

Hora  Eva depois 

     

     

     

     

(  ) Critico              (  ) Internado           (  ) Spa 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Valorizando a história e o esforço da equipe que o criou e considerando sua extrema 

importância, cabe destacar que o instrumento é carente no que se refere ao cuidado sensível, 

pois, as avaliações das singularidades e particularidades que envolvem a dor mencionada pelo 

doente, transcendem o cuidado físico. 

Assim, em busca do aperfeiçoamento e funcionalidade do uso do instrumento, 

proponho pensarmos em uma reformulação do mesmo tornando-o mais sensível, através da 

contribuição da equipe, de modo que este não seja entendido como sendo mais uma atribuição 

e sim um aliado na busca pela qualidade da assistência prestada. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu compreender e refletir acerca da percepção da equipe de 

enfermagem sobre dor e analgesia em cuidados paliativos oncológicos à luz da fenomenologia 

de Maurice Merleau Ponty, que nos possibilitou fazer na pesquisa qualitativa, uma busca de 

sentido de pessoas a respeito de um determinado fenômeno. 

Através dessa busca foi possível o desvelar de experiências que dialogaram sobre o 

significado atribuído pelo outro a sua vivência profissional.   

A pesquisa fenomenológica proporcionou a imersão no mundo vivido por 

profissionais de diferentes setores, permitindo-me expressar como estes profissionais percebem 

a dor, proporcionando a abertura de um infinito de possibilidades para diversos modos de 

escuta, ensino, bem como para as diferentes formas de ser e cuidar. 

Dor é um sintoma individual e subjetivo, podendo ter sua causa aparente ou não. 

Enquanto profissionais e seres humanos a proposta de cuidar do doente com Dor Oncológica 

em Cuidados Paliativos é um desafio, pois, para que esse cuidado seja prestado com qualidade 

é necessário que o profissional entenda a amplitude do desafio educando, apoiando tanto o 

doente, quanto a família que também sofre e sente-se angustiada. 

Através desse estudo foi possível conhecer a existência de um conjunto de palavras 

para significar a dor pessoal e a dor profissional, que foram organizadas em dois quadros de 13 

e 14 palavras respectivamente evidenciou-se que o “sofrimento” e “angustia” foram as mais 

reveladas pela equipe.  

O cuidado ao doente em Cuidados Paliativos Oncológicos requer da equipe uma base 

humanizada em todos os períodos de contato, considerando os medos, as preocupações, as 

angustias, sofrimentos e incertezas vivenciadas, sendo impossível a dissociação do ser pessoal 

do ser profissional. 

As falas dos participantes traduziram com particularidade as diversas formas de cuidar 

do doente com dor oncológica em cuidados paliativos, permitindo a descrição das significações 

do cuidado para esses profissionais. Mostrando que o cuidado é uma relação de dependência 

do outro, sendo o corpo o incremento das relações entre os sujeitos baseando-se na 

intersubjetividade. Manifestando-se como corpo próprio, porém nas entrelinhas revela seu 

mundo próprio. 

Embora na filosofia dos cuidados paliativos a observação e escuta seja a linha principal 

de tratamento, a fala dos participantes evidencia uma dependência da prescrição médica, 

minimizando as diversas formas de cuidar. 
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As falas revelaram que o contato constante do profissional com o doente, permite o 

acompanhamento da evolução do estado geral do mesmo, emergindo sentimentos como 

impotência, angustia, irritação. Sendo possível perceber que o cuidado do outro é um reflexo 

do cuidado de si, ou seja, a equipe sente o que o doente sente.  

Através dos dados desta pesquisa foi possível observar que cuidar do doente 

oncológico com dor, é um desafio para a equipe, considerando-se é um fenômeno complexo 

merecendo atenção diferenciada.  

Evidenciou-se como limitação durante a realização do estudo a dificuldade em 

encontrar artigos em bases nacionais e internacionais que viessem a contribuir para a discussão 

dos objetivos propostos. Sugere-se a realização de novos estudos sobre a temática.  

Esta limitação ressalta a importância de serem desenvolvidas novas pesquisas 

relacionadas ao estudo da dor e analgesia em cuidados paliativos, proporcionando maior acervo 

aos pesquisadores, profissionais e estudantes da área da saúde, tendo em vista o fato da dor e 

do câncer serem importantes problemas de saúde pública.  

A principal fonte de informação sobre a temática revelada pelos profissionais, além da 

prática; foi o treinamento em serviço. Logo sugere-se a promoção de programas de treinamento 

contínuos sobre o cuidado ao doente com dor no câncer. 

Tendo em vista a carência do instrumento para controle da dor, propomos a 

reformulação do mesmo.  

Sugerimos também que a assistência de enfermagem prestada pelos profissionais ao 

doente com dor em cuidados paliativos oncológicos, não seja uma mera reprodução de normas 

e rotinas aprisionadas na prescrição médica, mas, sim de atitudes humanas e profissionais de 

avaliação, antecipação e detecção de aspectos críticos da esfera afetiva. 

Sabemos que caminho a ser percorrido em busca do aprendizado sobre o fenômeno da 

percepção dor oncológica em cuidados paliativos ainda é longo, uma vez que este estudo não 

esgota o assunto. Busco com este estudo contribuir para futuras pesquisas, onde a abordagem 

do tema possa ocorrer de forma diferenciada.  
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11 ANEXOS  

11.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - HUAP 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: A PERCEPÇÃO SOBRE DOR E ANALGESIA ENTRE PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA: UM ESTUDO 

FENOMENOLÓGICO 

Pesquisador Responsável: TICIANE ROBERTA PINTO GÓES 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: 021 99781995 

Voluntário: 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa nomeada: A PERCEPÇÃO SOBRE DOR E ANALGESIA 

ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA: UM 

ESTUDO FENOMENOLÓGICO de responsabilidade da pesquisadora TICIANE ROBERTA PINTO GÓES. Portanto, 

você precisa conhecer aspectos desta pesquisa para que possa decidir se gostaria de participar ou não. O objetivo central 

desta pesquisa é compreender como você vivencia o cuidado ao doente com dor em cuidados paliativos, como é para 

você ser profissional da enfermagem e lidar com dor e analgesia em cuidados paliativos. 

A entrevista terá como questão norteadora: Qual a sua percepção a cerca da dor e analgesia em pacientes oncológicos em 

cuidados paliativos? Poderá ser gravada em dispositivo MP3, conforme sua autorização, o que garante a origem e 

confiabilidade das informações. A entrevista terá duração aproximada de 1 hora, e será transcrita posteriormente, e 

armazenada em arquivo digital, seguindo as exigências da resolução 466/12, recomendadas pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) conforme item XI – Do pesquisador responsável, alínea “f: Manter os dados da pesquisa em arquivo, 

físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa. É importante 

destacar que sua identidade será mantida em absoluto sigilo, em hipótese alguma seu nome será divulgado. A entrevista 

será gravada com um aparelho de gravação de voz e transcrita em tabela do Excel, para facilitar a categorização dos 

dados, será garantida a segurança das informações e o sigilo do seu relato, não será citado o seu nome, garantindo o 

anonimato também no roteiro para caracterização sócio demográfica também não será identificado. A pesquisa oferece 

riscos mínimos para aos participantes de forma que a entrevista pode resultar em desconforto ao participante por meio 

de lembranças pregressas e ou cansaço, caso isso ocorra poderá haver encerramento da entrevista e oferta de apoio 

emocional, acolhimento e escuta sensível, conforme solicitação do participante, caso esta alternativa seja insuficiente, o 

participante poderá contar com o apoio da psicóloga Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva por meio de agendamento 

prévio de dia e horário. 

 Esta pesquisa vem contribuir com mais uma literatura para o aprofundamento de futuras pesquisas, podendo ser também, 

utilizada como bibliografia básica em disciplinas voltadas para a área de Ciências Humanas e Sociais. Será respondida e 

discutida qualquer questão/dúvida referente ao projeto de pesquisa. 

Sua participação é voluntária, podendo recusar-se ou desistir de participar a qualquer momento no curso da 
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pesquisa. Não haverá nenhum custo a você, participante, nem forma de pagamento. Este termo é entregue em 

duas (2) vias, uma para a pesquisadora, devidamente assinada, e outra para você, participante. 

 

Recebi, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se 

em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. 

Os resultados da pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador e tornados públicos em trabalhos e/ ou 

revistas cientificas, manterá o sigilo do nome. 

Os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de ética em 

Pesquisa da Faculdade de medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas 

sobre a aprovação deste projeto ou demais informações. 

 

TICIANE ROBERTA PINTO GÓES ticypinto@gmail.com 

Comitê de Ética da UFF: email: etica@vm.uff.br. Tel/Fax: (21) 26299189 

 

 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento 

que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui informado de que posso me 

recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, 

por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. Tendo sido 

orientado quanto ao teor de tudo aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo deste estudo, manifesto 

meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a 

receber ou a pagar, por minha participação. 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

RIO DE JANEIRO _____ de ______________ de________. 

 

 

_______________________________________ 

VOLUNTÁRIO 

 

__________________________________________ 

TICIANE ROBERTA PINTO GÓES 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ticypinto@gmail.com
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11.2 TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INCA 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem Mestrado Profissional em Enfermagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: A percepção sobre dor e analgesia entre profissionais de enfermagem 

de um hospital especializado em oncologia: Um estudo fenomenológico 

 

Responsável: Mestranda Ticiane Roberta Pinto Góes 

 Instituição a que pertence o responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone: 021998026133 

 

Prezado participante, 

 O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da  pesquisa por ser profissional e 

compor a equipe de enfermagem que presta cuidados diretos a pacientes que encontram-se  em 

atenção paliativa oncológica nesta unidade do Hospital do Câncer .  Para que o senhor (a) possa 
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decidir se quer participar ou não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências 

pela sua participação. Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e tem esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de 

ter lido e entendido este documento. Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, 

converse com a pessoa responsável por obter este consentimento, para maiores esclarecimentos. 

 

O objetivo geral do estudo é compreender a percepção dos profissionais de enfermagem sobre 

dor e analgesia. O estudo justifica-se, na medida em que por sermos seres singulares e cada 

sujeito tem a sua percepção de dor, ainda que receba ensinamento técnico-científico para a sua 

atuação profissional. Esta atuação profissional não se dá apenas no nível técnico, mas também 

no plano geral da existência. Cada profissional percebe a dor do outro e a sua de forma subjetiva 

também e esta percepção traz implicações para o exercício do cuidado 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista à 

pesquisadora do projeto, e a mesma será gravada, se autorizado. A entrevista será realizada em 

uma sala reservada livre de interrupções, localizada no próprio setor onde o senhor desenvolve 

suas atividades. O tempo de duração da entrevista será de aproximadamente 45 minutos.  As 

entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às 

mesmas a pesquisadora. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo 

menos 5 anos, conforme Resolução 466/12. 

A pesquisa poderá apresentar riscos mínimos por conta de possíveis reações 

emocionais durante a realização das entrevistas. Para tanto, a pesquisadora concederá 

acolhimento, escuta sensível e suporte do serviço de psicologia no intuito de oferecer conforto 

emocional e de apoio aos participantes durante e após as entrevistas. 

Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, e o senhor (a) tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento sem qualquer prejuízo. O senhor (a) não será penalizado de nenhuma maneira caso 

decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.  Se o senhor (a) optar por participar 



115 
 

desta pesquisa, as informações sobre seus dados pessoais serão mantidas de maneira 

confidencial e sigilosa. Serão garantidas a  

 

 

 

confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. Mesmo que estes dados sejam 

utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua identidade permanecerá 

em segredo. O senhor (a) terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos resultados desta 

pesquisa os quais serão divulgados em palestras, relatórios de pesquisa e artigos científicos 

publicados em periódicos da área de saúde. 

Esta pesquisa poderá não oferecer benefícios diretos a você. No entanto, o benefício 

principal da sua participação, é possibilitar que no futuro, os resultados alcançados favoreçam 

aos outros profissionais. É necessário esclarecer que o senhor (a) não terá quaisquer custos ou 

despesas (gastos) e nem quaisquer formas de remuneração por participar da pesquisa.  Ao 

concordar com o uso das informações fornecidas, o senhor (a) não terá quaisquer direitos 

financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.  

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para 

responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Neste caso, por favor, ligue para 

a pesquisadora Responsável, Ticiane Roberta Pinto Góes no telefone (21) 998026133 de 8 as 

17 hrs.  

Se tiver perguntas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode entrar 

em contato com o CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 

9:00 a 17:00 hrs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 

cep@inca.gov.br e pelo  CEP da UFF na Rua Marquês do Paraná 303, 4° anda, prédio anexo 

mailto:cep@inca.gov.br


116 
 

ao Hospital Universitário Antônio Pedro, de segunda a sexta de 9:00 a 14:00 h, no telefone: 

(21) 2629-9189. 

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, é formado por profissionais de diferentes 

áreas, que revisam os projetos de pesquisa que envolve seres humanos, para garantir os direitos, 

a segurança e o bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. Este termo 

está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e outra será arquivada 

com os pesquisadores responsáveis. 

 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das 

informações contidas na minha entrevista. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de 

esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o meu 

anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pesquisa. 



117 
 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 

   

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que obtive 

de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a 

participação desta pesquisa. 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 
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12 APÊNCIDE 

12.1 FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem Mestrado Profissional em Enfermagem 

 

Título do projeto: A percepção sobre dor e analgesia entre profissionais de enfermagem de um 

hospital especializado em oncologia: Um estudo fenomenológico 

 

Responsável: Mestranda Ticiane Roberta Pinto Góes 

 Instituição a que pertence o responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone: 021998026133 

Projeto: A percepção sobre dor e analgesia entre profissionais de enfermagem de um hospital 

especializado em oncologia: Um estudo fenomenológico 

 

ENTREVISTADO:_________________________________________________ 

 

1. DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_____ 

2.IDADE: _________ (Em anos) 

3. SEXO: 

3.1. (     ) MASCULINO 

3.2. (     ) FEMININO 
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4. RELIGIÃO/ CRENÇA:____________                     (    ) NÃO TENHO  

5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

Tempo de formação: 

Tempo de exercício profissional:  

Estado civil: 

 

GRADUAÇÃO: 

ANO DE INÍCIO_________                                                 

ANO DE TÉRMINO_________ 

5.1. UNIVERSIDADE PÚBLICA (     )                                          

5.2. UNIVERSIDADE PRIVADA (     ) 

5.3. TEMPO DE FORMADO (A): ________ (anos) 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

5.4. POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO?          1. (     ) SIM                         2. (     ) NÃO 

5.5. QUAL A AREA? ____________________________________________ 

6. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

6.1. TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL: __________ (anos) 

Unidade em que atua 

Turno de trabalho  

7 Experiência com dor no câncer fora do trabalho? 

( ) Pais 

( ) Cônjuge 

( ) Amigos 

( ) Filhos 

( ) Irmãos 

( ) Parente Próximo  

( ) Ninguém 
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8 Expresse com uma palavra o que significa dor para você como pessoa (você pessoa fora do 

profissional)________________________________________ 

9 Expresse com uma palavra o que significa dor para você como profissional  

_____________________________________________________________ 

10 Você acredita que quando há dor no câncer ela é intratável? 

() Sim  

( ) Não 

11 Você acredita que quando existe câncer há sempre dor? 

() Sim  

( ) Não 

12 Das alternativas abaixo relacionadas, qual ou quais as que mais se identificam com você em relação 

ao seu comportamento diante do doente com dor oncológica em cuidados paliativos? 

Depressão            Frustração              Impotência  

Revolta                  Irritação                  Medo de ser vitima  

Solidariedade        Compaixão               Tolerância  

Ajuda                     Credibilidade  

13 Quais foram as suas fontes de informação sobre dor no câncer? 

Graduação 

Pós-graduação 

Treinamento em Serviço 

Curso de Atualização em Eventos 

Prática Profissional 
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