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 RESUMO 

 
O objetivo geral é desvelar a experiência os significados percebidos pelos 
cuidadores/familiares de pacientes oncológicos no cuidado de lesão por pressão 
como subsídios para o desenvolvimento de estratégias educativas no ambiente 
domiciliar. Método: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, 
ancorado no princípio da Fenomenologia de Merleau Ponty, realizado com 17 
cuidadores/familiares de pacientes oncológicos, acometidos por lesão por pressão 
de um ambulatório de oncologia de um hospital público federal. Resultados: 
Após análise dos depoimentos, surgiram 3 categorias, cada uma com 2 
subcategorias: Categoria 01 “Compreendendo o significado da percepção do 
cuidador/familiar sobre o cuidado de lesão por pressão no paciente oncológico”, 
subcategorias: “Vivenciando o impacto do desconhecimento e dos afetos no 
cuidado com a lesão por pressão” e “Renúncia de si para cuidar do familiar”. 
Categoria 02 “Percepções e sentimentos dos cuidadores/familiares e dos 
pacientes diante da lesão por pressão”, subcategorias: “Percebendo o 
sentimento do familiar ao cuidar do paciente acometido pela LPP” e “Percebendo 
o sentimento do paciente acometido por LPP”. Categoria 03 “Percepção da 
espiritualidade no cotidiano de cuidar da lesão por pressão”, subcategorias: 
“Vivenciando a espiritualidade no enfrentamento da doença” e “Percebendo o 
sofrimento como aprendizado”. foram construídos dois guias de orientação para o 
cuidado de lesão por pressão em domicilio para o cuidador/familiar e para o 
enfermeiro e um blog. Conclui-se: Que o significado de cuidar da lesão por 
pressão para os cuidadores/familiares está arraigado de afetos positivos e 
negativos, a partir das experiências vivenciadas pelos mesmos e que a equipe de 
enfermagem necessita se aproximar do cuidador/ familiar buscando compreender 
as necessidades e as dificuldades para a realização do cuidado com a LPP no 
domicílio, de modo a promover qualidade de vida ao paciente.  
 
Descritores: Câncer; Família; Úlcera por Pressão; Domicílio e Cuidador familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The general goal is to reveal the experience and the meanings realized by 
caregivers/families of oncological patients about the assistance on wounds by 
pressure as a contribution for the development of educative strategies in home 
ambience. Method: It is a descriptive study with a qualitative approach based on 
the principle of phenomenology by Merleau Ponty, that was executed with 17 
caregivers/families of oncological patients which ones were affected by the wound 
by pressure at an oncology ambulatory of a federal public hospital. Results: after 
the analisis of testimonies, 3 categories showed up, each one with 2 
subcategories: Category 01: Understanding the meaning of the percepcion of the 
caregivers/families about the assistance on wounds by pressure in the oncological 
patient. Subcategories: "Experiencing the impact of unknowledge and the 
affection of the assistance on wounds by pressure" and "Resignation of self for 
take care of the family". Category 02: Perceptions and feelings of the 
caregivers/family and the patients about the wound by pressure. Subcategories: 
"Realizing the feeling of the family when taking care of the affected by wound by 
pressure" and "Realizing the feeling of the patient affected by wound by pressure". 
Category 03: Perception of the spirituality on the daily assistance of wounds by 
pressure. Subcategories: "Experiencing the spirituality on the battle against the 
disease" and "Realizing the suffering as a way for learning". two guid- ance guides 
were created for the care of pressure injury at home for the caregiver / family and 
for the nurse and a blog. Conclusion: The meaning of taking care of the wound by 
pressure for the caregivers/families is deep in positive and negative affections, and 
from the experiences lived for them the nursing team needs to get closer of the 
caregiver/family searching for a compreension about the needs and the difficulties 
of the assistance with the wound by pressure in the home ambience, promoting a 
quality life for the patient.  
 
Descriptors: Cancer; Family; Pressure Ulcer; Domicile and Family Caregiver. 
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CAPÍTULO l 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O interesse em desenvolver este estudo, emergiu a partir da experiência 

vivenciada no desenvolvimento da prática assistencial como enfermeira, no 

ambulatório de Oncologia Clínica (OC) e Hematologia do Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva  (INCA) no Estado do Rio de Janeiro, em 

2011 e por ter vivido a experiência como cuidadora do meu pai que ficou 

acamado por um período de oito meses, sob os cuidados da enfermagem e do 

familiar, tanto no ambiente hospitalar quando em domicilio.  

Enquanto cuidadora foi possível perceber que o amor, o carinho no cuidado 

e o meu conhecimento profissional, contribuiu para a eficácia na prevenção da 

lesão por pressão no meu pai. O conjunto dessas ações foi bastante eficaz e me 

fez perceber que no contexto do cuidado em domicílio os cuidadores/familiares 

necessitam serem ouvidos por toda a equipe de profissionais responsáveis pelo 

paciente, a fim de compreender as suas necessidades e o grau de dificuldade 

encontrado para a realização da continuidade do cuidado em domicílio. 

Atuando como enfermeira do ambulatório de oncologia clínica foi possível 

perceber que o cuidador/familiar apresenta o medo frente ao diagnóstico do 

câncer, sendo esta uma doença bastante estigmatizada, cheia de mistérios, 

angústia e ansiedades no enfrentamento à doença, tanto para os pacientes 

quanto aos seus cuidadores/familiares, que dependem de atributos pessoais 

como: saúde, energia, metas de vida, sistema de crenças autoestima, 

autocontrole, conhecimento, capacidade de resolução de problemas e apoio 

sociais. Os cuidadores/familiares de pacientes oncológicos sofrem um grande 

impacto face às mudanças que ocorrem em seu cotidiano, tanto no fator 

econômico e social, como no estilo de vida, pois quando um ente querido recebe 

um diagnóstico de câncer, o familiar adoece junto com o paciente.1 

O INCA é o órgão do Ministério da Saúde que atua no desenvolvimento e 

coordenação de ações integradas para a prevenção e controle do câncer. Tais 

ações são de caráter multidisciplinar e compreendem a assistência médico-

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
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hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), com atuação em áreas estratégicas como a 

prevenção e a detecção precoce, a formação de profissionais especializados, o 

desenvolvimento da pesquisa e a informação epidemiológica. Todas as atividades 

do INCA têm como objetivo reduzir a incidência e mortalidade causada pelo 

câncer no Brasil. 

O número de casos de câncer tem aumentado ao longo dos anos em nível 

global, fazendo com que essa doença crônico-degenerativa, que acomete 

diferentes sistemas do corpo humano, resulte em inúmeras internações e 

comorbidades. Além disso, pacientes com câncer demandam tratamentos de alto 

custo, que engloba o emprego de quimioterapia2 (tratamento utilizado em 

pacientes oncológicos, sendo este representado pelo uso de substâncias 

químicas que agem destruindo não apenas as células cancerosas, bem como as 

células sadias que possuírem características semelhantes), radioterapia3 (é o 

método de aplicação de feixes de radiação ionizante, capaz de destruir células 

tumorais), internações prolongadas e dos cuidados paliativos.4 

Considerando-se que as neoplasias malignas têm como características a 

longa permanência, a possibilidade de recidiva e a necessidade de intervenção, 

às vezes são naturais que a sua ocorrência altere o contexto familiar, visto que 

expõem todos os componentes a uma maior vulnerabilidade, dentre elas as de 

saúde, bem-estar, financeira e de equilíbrio físico, mental e emocional. Estas 

características realçam a importância do papel da família diante da 

responsabilidade de exercer o cuidado com pessoa da família que se encontra 

doente.5  

Pacientes com doenças crônicas e avançadas, nas quais se incluem àqueles 

com câncer podem apresentar lesão por pressão (LPP), feridas resultantes de 

lesão de pele ou tecidas adjacente causadas por pressão, cisalhamento e/ou 

fricção, que podem e devem ser evitadas. Para tanto, a equipe de saúde deve 

incorporar o conhecimento sobre a prevenção, controle e tratamento, bem como 

assegurar a redução das complicações e incidências.6,7 

No dia 13 de abril de 2016, o National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP) anunciou a mudança na terminologia Úlcera por Pressão para Lesão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
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por Pressão e a atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de 

classificação. Acreditando na importância da disseminação dessas informações 

para os profissionais do país, membros da Sociedade Brasileira de Estomaterapia 

(SOBEST) e da Associação Brasileira de Enfermagem em Dematologia 

(SOBENDE), de forma colaborativa, realizaram a tradução e a validação do 

documento para o português. Esse documento, portanto, atualiza a versão 

divulgada pelo NPUAP.8  

A expressão descreve de forma mais precisa esse tipo de lesão, tanto na 

pele intacta como na pele ulcerada. No sistema prévio do NPUAP, o Estágio 1 e a 

Lesão Tissular Profunda descreviam lesões em pele intacta enquanto as outras 

categorias descreviam lesões abertas. Isso causava confusão porque a definição 

de cada um dos estágios referia-se à úlcera por pressão. Além dessa mudança, 

na nova proposta, os algarismos arábicos passam a ser empregados na 

nomenclatura dos estágios ao invés dos romanos.8 

Corroborando com a mudança realizada pelo guideline referente à 

terminologia da lesão por pressão, a pesquisadora adotará o novo termo e não 

mais úlcera por pressão, a fim de tornar o estudo o mais atualizado possível.   

A lesão por pressão (LPP) é uma lesão localizada na pele e/ou tecido 

subjacente normalmente sobre uma proeminência óssea, como decorrência da 

pressão ou de uma combinação entre esta e outros fatores, compreendendo 

qualquer alteração da integridade da pele e/ou tecido subjacente, decorrente da 

compressão não aliviada em tecidos moles ou sobre uma proeminência óssea 

resultante de pressão ou cisalhamento, sendo classificada de acordo com os 

danos causados ao tecido. As mesmas ocorrem geralmente em pacientes 

acamados ou com restrição da mobilidade e está associada a fatores de riscos, 

tais como: alterações nutricionais, idade avançada, umidade excessiva, 

sensibilidade reduzida, nível de consciência alterado, fricção, incontinência 

urinária ou fecal, eventuais fraturas, uso de alguns medicamentos, doenças 

cardiovasculares e nas doenças crônicas como o câncer.9,10   

As lesões por pressão por muito tempo foram descritas como sendo um 

problema estritamente de enfermagem, decorrente de cuidados inadequados por 

parte desses profissionais. As evidências científicas demonstram que as lesões 
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de pressão decorrem de fatores múltiplos, não sendo, portanto, de 

responsabilidade exclusiva da equipe de enfermagem. Assim, as LPPs são 

agravos que podem ter resolução complicada e normalmente estão associadas à 

dor, a deformidades e a tratamentos prolongados, entretanto uma assistência de 

enfermagem efetiva e individualizada pode apressar a recuperação e contribuir 

para o conforto e bem estar do paciente.11 

Lesões cutâneas como a LPP causam grande repercussão para a vida do 

paciente, da família, para instituição de saúde no que se refere aos prejuízos à 

qualidade de vida, sofrimento, maior morbimortalidade, acréscimo nas obrigações 

e necessidades de assistência profissional especializada. Em estágios mais 

graves pode desenvolver maiores complicações como: infecções, sangramentos, 

fístulas entre outras podendo levar o paciente a óbito.10,11 

Sabe-se que a prevenção da LPP, em qualquer contexto de assistência, 

requer uma abordagem holística do enfermeiro, iniciada com a avaliação do 

paciente admitido no serviço, considerando os riscos presentes com a adoção de 

medidas apropriadas envolvendo toda a equipe de enfermagem, voltada para a 

atenção de cuidados em domicílio levando em consideração todas as dificuldades 

de compreensão apresentadas pelos cuidadores familiares no que se refere ao 

cuidado com lesões por pressão em ambiente domiciliar.12,13  

Os usuários do Instituto Nacional de câncer (INCA) são, em sua maioria, 

provenientes das classes sociais menos favorecidas. Esta afirmativa se pauta no 

Registro Hospitalar de Câncer (RHC) INCA 2000/2003, no qual se verifica que 62 

% dos pacientes (faixa etária acima de 15 anos) não alcançam sequer o primeiro 

grau completo. Na literatura é bastante estudada a correlação entre as variáveis, 

baixo nível de escolaridade e condições socioeconômicas precárias. No 

ambulatório de oncologia clínica esse cenário não é diferente, os 

cuidadores/familiares que acompanham os pacientes na instituição para as 

consultas ou na realização de qualquer procedimento apresentam algumas 

dificuldades para compreensão das informações fornecidas pelos médicos, pelos 

profissionais de enfermagem, além de dificuldades financeiras para o transporte e 

compras de materiais para prover as necessidade dos pacientes.14,15,16  
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A participação do cuidador/familiar no contexto do cuidado em domicilio é 

imprescindível, haja vista, os pacientes apresentarem comorbidades e 

complicações referentes à doença ou mesmo ao tratamento, tornando-se 

dependente do seu cuidador/familiar em sua residência, quando sofre o processo 

de internação ou mesmo no momento da consulta ambulatorial. Ter o familiar ao 

lado é sempre um apoio e traz conforto e bem-estar ao paciente. 

O cuidado em domicílio tornou-se uma preocupação dos órgãos públicos de 

saúde, frente ao aumento do número de internações por doenças crônicas, dentre 

elas o câncer e a necessidade de mais leitos para atender a demanda de 

internação hospitalar.17,18  

Os pacientes do ambulatório de oncologia possuem características 

diferenciadas aos outros. Os mesmos são atendidos no setor por consulta 

marcada ou por apresentarem várias intercorrências clínicas que permeiam em 

torno das reações adversas à doença ou ao tratamento como: distúrbios 

hemodinâmicos, queda do estado clínico, devido ao avanço do processo 

patológico, podendo apontar como as principais, dor, febre, náuseas, vômitos, 

diarreias, constipações, fraqueza muscular, debilidade física, hipotensão e 

raramente parada cardiorrespiratória, ficando após o atendimento médico, sob os 

cuidados da equipe de enfermagem. 

O cuidador/familiar não profissional no contexto do cuidado em domicílio 

desempenha a importante função de promover a continuidade da assistência 

prestada pelo profissional formal no ambiente hospitalar ou mesmo em domicílio. 

Cabe ressaltar, a definição dada ao termo cuidador como sendo a pessoa 

membro ou não da família, que com ou sem remuneração, cuida do doente ou 

dependente, no exercício das suas atividades diárias, tais como alimentação, 

higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços de saúde e 

demais serviços requeridos no cotidiano, excluídas as técnicas ou procedimentos 

identificados como profissões legalmente estabelecidas, particularmente na área 

de enfermagem.19 

As orientações fornecidas pelos enfermeiros aos cuidadores/familiares de 

forma eficaz promovem melhores resultados, já que o cuidado e as medidas de 

prevenção são fatores primordiais para melhorar a qualidade de vida dos 
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pacientes acometidos por LPP, não devendo ser específicos aos profissionais de 

enfermagem, já que a participação dos familiares/cuidadores é imprescindível. 

Estes profissionais devem ter em mente a importância de promover educação em 

saúde no ambiente familiar, pois o crescimento da assistência domiciliar se tornou 

universal.17 

A educação em saúde perpassa o cotidiano do enfermeiro, considerando a 

prevenção, o cuidado e as necessidades de ensino a partir das orientações ao 

paciente os seus cuidadores/familiares.  A educação em saúde soma-se ao 

conceito de promoção da saúde, utilizando a educação como uma forma de 

cuidar, transcendendo os preceitos básicos do cuidado. Assim, ao educar, 

potencializamos nossa capacidade de cuidar e capacitamos o outro através de 

uma relação de troca, onde um aprende com o outro.20 

O câncer, bem como o tratamento, pode propiciar a perda da qualidade de 

vida dos pacientes devido ao elevado grau de limitação, o aparecimento das 

comorbidades, a diminuição da mobilidade física, as instabilidades emocionais, à 

desnutrição e as complicações da pele como a lesão por pressão, relacionada ao 

longo período de tempo de internação, acarretando assim, restrições das 

atividades de trabalho, fazendo com que o paciente permaneça a maior parte do 

tempo acamado ou sentado, o que acarretará o aumento da incidência de lesões 

por pressão.6 

Todas essas situações referentes ao câncer e/ao tratamento levam o 

cuidador/familiar a assumir atribuições que não estão preparados para realizar, 

aumentando ainda mais a carga emocional uma vez que o envolvimento 

sentimental com o paciente se torna maior frente ao estigma do sofrimento e da 

morte. 

No contexto da prática ambulatorial observou-se que entre o primeiro 

curativo da lesão por pressão, realizado pelo enfermeiro e o retorno do paciente e 

seus cuidadores/familiares ao ambulatório para a avaliação, alguns pacientes não 

apresentavam melhora das lesões e novas lesões haviam surgido. 

Ao realizar as orientações para o cuidado em domicílio percebo as 

dificuldades para a realização dos procedimentos no ambiente familiar sem o 



23 
 

 
 
 

respaldo de um material para nortear o cuidado com a lesão por pressão pelos 

cuidadores/familiares em casa.  

Diante deste cenário foi possível compreender que as orientações e 

instruções fornecidas de forma verbal não eram suficientes para o cuidado em 

domicílio, emergindo assim o interesse em estreitar esta relação profissional com 

os cuidadores/familiares em um contexto científico a fim de compreender melhor o 

mundo vivido diante da ambiguidade dos significados e as experiências 

vivenciadas pelos cuidadores/familiares, no contexto de cuidar do paciente 

oncológico com LPP no domicílio, bem como discutir propostas para criação de 

um material educativo que contenha informações e orientações adequadas com o 

objetivo de nortear os cuidadores/familiares a realizarem o cuidado da lesões por 

pressão no ambiente familiar, a partir das sugestões apresentadas pelos 

participantes do estudo. 

 

1.2.  Justificativa do estudo 

 

Este estudo se justifica pela escassez de artigos que abordem os 

significados e sentimentos experienciados pelos cuidadores/familiares de 

pacientes oncológicos no que tange ao cuidar de lesões por pressão no ambiente 

familiar, bem como no que se refere aos sentimentos e significados dos 

cuidadores/familiares dos pacientes acometidos por lesão por pressão a partir da 

percepção e das experiências vivenciadas pelos mesmos no cenário de cuidar de 

LPP em domicílio, como também pelo panorama expressivo que vem ganhando 

destaque através do perfil epidemiológico pelo surgimento das doenças não 

transmissíveis, dentre elas se inclui o câncer e com isso o tema conquista espaço 

nas agendas políticas e técnicas de todas as esferas do governo, pois o número 

de pacientes com câncer vem aumentando de forma assustadora no Brasil e no 

mundo.21   

Mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas todo ano com 

câncer. Cerca de 8 milhões morrem. No Brasil, o INCA estima em 580 mil casos 

novos da doença para 2015. Se medidas efetivas não forem tomadas, haverá 26 



24 
 

 
 
 

milhões de casos novos e 17 milhões de mortes por ano no mundo em 2030, 

sendo que 2/3 das vítimas vivem nos países em desenvolvimento.22 

O câncer é uma doença crônica definida como um conjunto da mais de 

duzentas doenças, que afeta vários sistemas do corpo podendo causar 

debilidades físicas. Percebe-se que uma das consequências mais comuns, em 

pacientes oncológicos é o aparecimento de alterações de pele, oriundas da 

comorbidade relacionada à doença ou ao tratamento que aumenta a incidência 

com a combinação de fatores de riscos, dentre eles, idade avançada, restrição ao 

leito, caquexia, inapetência, desnutrição, incontinências entre outros. Todos esses 

fatores mencionados oferecem um grande risco para o desenvolvimento da 

LPP.23 

A LPP tem sido alvo de grande preocupação para os serviços de saúde, pois 

sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes como aos 

cuidadores/familiares, bem como para o próprio sistema de saúde, com a 

reincidência de internações por longos períodos desencadeando riscos de 

infecção e outros agravos evitáveis e em alguns casos a morte.24 

Apesar da maioria das lesões por pressão serem evitáveis, estima-se que 

aproximadamente 600 mil pacientes em hospitais dos Estados Unidos da América 

(EUA) evoluam a óbito a cada ano em decorrência de complicações secundárias. 

O custo total estimado do tratamento de LPP nos EUA é de 11 bilhões de dólares 

por ano.24 

Estudos conduzidos no âmbito domiciliar brasileiro apontam que 70,2% dos 

pacientes apresentaram risco de desenvolver LPP, com uma prevalência de 

19,1%. As taxas de prevalência em atenção domiciliar variam entre 0% e 29% e 

as de incidência variam entre 0% e 17%.7,9 

Os profissionais e os gestores de Saúde não se deram conta de que houve 

uma mudança na forma de prestação de cuidados com o avanço dos 

conhecimentos científicos. A LPP é uma complicação totalmente previsível, pois o 

surgimento dessas lesões é considerado um erro de efeito adverso e por isso 

mereceu destaque na política de segurança do paciente.  

A prevenção da LPP tornou-se preocupação de saúde pública. A ocorrência 

da mesma gera consequências não apenas aos pacientes e seus familiares, mas 
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ao sistema de saúde, por prolongar o tempo de internação do paciente, 

aumentando o risco de infecção podendo levar à morte. Sendo assim, foi 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), um efeito adverso 

relacionado ao cuidado e ganhou espaço no programa de Segurança do Paciente 

em 2004. Os objetivos desse programa eram, entre outros, organizar os conceitos 

e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os 

riscos e minimizar os eventos adversos.11,25,26 

A prevenção da lesão por pressão é mais importante que as propostas de 

tratamento, visto que o custo é menor e o risco para o paciente é praticamente 

inexistente. Porém, este processo deve envolver uma equipe multidisciplinar 

integrada para a obtenção dos melhores resultados, no desenvolver das suas 

ações para o tratamento e prevenção das LPPs, seja no ambiente hospitalar ou 

domiciliar.11  

Sendo assim, as LPPs devem ser reconhecidas como um problema de 

saúde que necessita do envolvimento de todos os profissionais da área da saúde, 

bem como da população que cuida dos pacientes no ambiente extra-hospitalar. 

Sabe-se que a prevenção da LPP, em qualquer contexto de assistência, 

requer uma abordagem sistemática, iniciada com a avaliação do paciente 

admitido em um serviço, considerando os riscos presentes e prosseguindo com a 

adoção de medidas apropriadas, envolvendo toda a equipe de saúde. 

O uso de novas tecnologias como as escala preditivas, são de grande 

importância para a identificação e elaboração de estratégias para prevenir e 

controlar as lesões por pressão, porém são instrumentos utilizados pelos 

profissionais de enfermagem dentro do ambiente hospitalar. O profissional 

enfermeiro deverá ser qualificado para liderar com os programas de prevenção, 

tratamentos e cuidado das LPPs, bem como promover educação em saúde com o 

objetivo de fornecer orientações e subsídios para o cuidado no ambiente 

domiciliar. Desta maneira, se faz necessário que o empenho e a atenção dos 

profissionais estejam voltadas para o cuidado domiciliar, buscando identificar as 

dificuldades e as necessidades apresentadas pelos cuidadores/familiares dos 

pacientes oncológicos no que se refere à continuidade do cuidado.27,28 
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no Capítulo da Saúde, indica no 

Artigo 200, Inciso V, entre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS) o 

incremento do desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde. Em 

2000, o Ministério da Saúde (MS) estruturou o Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DECIT) e, em 2003, criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (SCTIE). Esses caminhos institucionais deram sustentação 

política, operacional e financeira para a discussão de uma Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) que apoiou chamadas para 

a construção de uma Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, 

onde as neoplasias estão contempladas na subagendas (5) que trata das 

doenças Não-Transmissíveis. A política e a agenda caracterizam-se como 

instrumentos de gestão para a SCTIE que servem para balizar as ações de 

fomento à pesquisa realizada pelo MS.29  

Tendo em vista que para atender um dos objetivos deste estudo que é a 

elaboração de um material educativo, que possa orientar e instruir no cuidado 

com a lesão por pressão no ambiente domiciliar. Acredita-se que esse produto 

possa contribuir para subsidiar o cuidado com as lesões por pressão em domicílio 

pelos cuidadores/familiares. 

As medidas de prevenção e cuidado com a LPP são fatores primordiais para 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e não devem ser específicos dos 

profissionais de enfermagem, os mesmos devem ter em mente a importância de 

promover educação em saúde aos cuidadores/familiares. 

 

Figura 1 - Representação das justificativas do Estudo 
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1.3. Relevância do estudo 

 

A relevância do estudo se dá frente ao crescimento da população mundial, 

com doenças crônicas no Brasil e no mundo. Dentre essas, se destaca o câncer 

com uma estimativa de mais de 20 milhões de novos casos para o ano 2017.  

Alguns tipos de câncer causam várias complicações na pessoa, como baixa 

imunidade, comprometimento físico, desnutrição, caquexia entre outras, 

relacionados ao tumor ou ao tratamento. Essas complicações acabam 

promovendo debilidade física da pessoa que acaba passando a maior parte do 

tempo, deitado ou sentado. Essas limitações podem promover o surgimento da 

lesão por pressão e assim as reinternações dos pacientes. 

De acordo com a Portaria nº 2.529 de 19 de outubro de 2006, que institui a 

internação domiciliar no âmbito do SUS. A legitimação do modelo assistencial 

torna-se relevante frente à estimativa de que nos próximos anos cerca de um 

milhão de pessoas na America Latina e Caribe necessitarão de cuidados 

paliativos, sendo a maioria delas acometidas por doenças oncológicas, que 

servirá para subsidiar os profissionais assistenciais que trabalhem não somente 

com pacientes oncológicos, bem como àqueles que atuam em qualquer área da 

saúde com pacientes com lesão por pressão ou em riscos de desenvolvê-las à 

orientar de uma forma mais popular e menos técnica os cuidadores/familiares a 

desempenharem o cuidados no contexto domiciliar.  

Deste modo o estudo apresenta um ineditismo no curso de mestrado 

profissional em enfermagem, pois é um trabalho criativo, na elaboração de um 

material que poderá ser utilizado de forma diferenciada pelos profissionais de 

enfermagem, bem como por uma equipe interdisciplinar, além de buscar 

compreender a percepção dos significados, dos sentimentos e das experiências 

vivenciadas pelos cuidadores/familiares dos paciente acometidos pelo câncer no 

que se refere a cuidar do ente querido acometido por lesão por pressão 

Sendo assim, esse estudo traz como relevância, fornecer suporte, 

orientações e instruções aos profissionais de enfermagem e a equipe 

multiprofissional de um saber interdisciplinar, que atuam na área de saúde, em 

especial na área oncológica, na promoção da assistência, no que se refere à 
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prevenção e ao cuidado de LPP EM pacientes oncológicos em riscos de 

desenvolver ou que já tenham lesão por pressão em domicílio, bem como 

promover educação em saúde aos cuidadores/familiares ou aos portadores de 

outras doenças crônicas. 

  

1.4.  Contribuição do estudo 

 

Este estudo pretende contribuir para uma reflexão acerca do modo que o 

cuidado deve ser voltado para as expressões vividas pelos sujeitos que portam 

uma doença crônica e necessitem de cuidados domiciliares tendo a participação 

do seu cuidador principal que pode ser um familiar ou alguém que por laços 

afetivos se dispôs a cuidar do outro. Portanto é um estudo pautado na corrente 

fenomenológica, que possa desvelar a dimensão da percepção vivenciada e 

experienciadas pelos cuidadores/familiares de pacientes oncológicos no 

ambulatório de oncologia clínica, no que tange ao cuidado com lesão por pressão 

no ambiente familiar.  

Acredita-se que este estudo possa contribuir não somente para o corpo de 

saberes da enfermagem, a partir da troca de experiências realizada no decorrer 

das entrevistas com os cuidadores/familiares, no que tange às orientações quanto 

aos cuidados realizados em domicilio das lesões por pressão, melhorando assim 

a qualidade da assistência prestada pelos mesmos aos pacientes oncológicos 

portadores de LPP, como também para toda a equipe interdisciplinar que atua na 

área de oncologia ou em outras áreas de saúde que cuidam de pacientes em 

situação de riscos. 

Este estudo colaborará, ainda, para a constituição de uma cultura 

acadêmica coesa, e consistente com o ato de conhecer no interesse da 

construção da pesquisa científica que possa prevalecer-se para a produção de 

fenômenos para a enfermagem. Vale destacar que as escolas e/ou faculdades 

desempenham um papel decisivo no processo de mudanças, no caminhar para o 

futuro. 

As instituições de referências em oncologia poderão beneficiar-se pela 

contribuição para a contextualização do discurso da assistência no cuidado 
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prestado aos cuidadores e familiares de paciente oncológicos, bem como 

fomentar os bancos de informações científicas sobre o fenômeno estudado. 

 

Figura 2 - Representação da Contribuição do Estudo 

 

 

1.5. Objeto de estudo 

 

O significado das experiências de cuidadores/familiares no cuidado de lesão 

por pressão em pacientes oncológicos, vivenciados no âmbito familiar, como 

subsídios para a construção de tecnologia educacional para o cuidado em 

domicilio. 

 

1.6. Questões norteadoras 

 

 Qual o significado da percepção experenciadas pelos cuidadores/familiares de 

pacientes oncológicos no cuidado da lesão por pressão? 

 De que maneira os cuidadores/familiares vivenciam as experiências no cuidado 

da lesão por pressão dos pacientes oncológico no ambiente domiciliar?  

 Quais estratégias educativas podem ser desenvolvidas para o cuidado da lesão 

por pressão em pacientes oncológicos no ambiente domiciliar? 
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1.7. Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

 Desvelar a experiência os significados percebidos pelos cuidadores/familiares 

de pacientes oncológicos no cuidado de lesão por pressão como subsídios para o 

desenvolvimento de estratégias educativas no ambiente em domiciliar.  

 

Objetivos específicos 

 

 Descrever a experiência vivenciada pelos cuidadores/familiares de pacientes 

oncológicos no cuidado da lesão por pressão em domicílio. 

 Discutir o significado do cuidado da lesão por pressão para os 

cuidadores/familiares em domicilio. 

 Construir instrumento educativo para o cuidado de lesão por pressão a partir do 

significado e experiência vivenciada pelos cuidadores/familiares em domicílio.  

 

1.8. Estado da arte 

 

 A fim de identificar o que se tem produzido a cerca do cuidado da lesão por 

pressão nos pacientes oncológicos no ambiente domiciliar, foi realizada uma 

revisão de literatura nas bases de dados CINAHL (Cumalative Index to Nursing 

and Allied Healt Literature), LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde) MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System), PUBMED 

(EUA National Library of Medicine National Institutes of Health) e SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online). 

Os descritores controlados (DECS/MESH) utilizados na busca foram: 

Câncer, lesão por pressão, domicílio, família e cuidador domiciliar, neoplasm, 

pressure ulcer, home, family e home caregivers. Foi realizado um cruzamento 

entre os descritores, a fim de obter o maior número possível de estudos que 

abordassem o assunto supramencionado, para esse encontro entre os descritores 

foi utilizado o boleano AND.  
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Os critérios de inclusão estabelecidos para a busca em todas as bases de 

dados foram: produções que estivessem disponíveis na íntegra online e de livre 

acesso para leitura; nos idiomas inglês, português e espanhol; o recorte temporal 

para as produções publicadas foi de 2011 a 2016, por abranger um panorama 

mais atual das publicações e produções que respondessem ao objeto desse 

estudo. A pesquisa foi realizada no período de março de 2015 a agosto de 2016. 

Após esse processo foram encontradas 207 produções. 

 

Tabela 1 – Representação da pesquisa nas bases de dados 

DESCRITORES 
 BASES DE DADOS 

CINAHL LILACS PUBMED MEDLINE TOTAL 

Úlcera por Pressão AND Câncer 44 8 23 59 
 

134 

Úlcera por Pressão AND Câncer AND 
Domicílio 

6 1 0 0 
 
7 

Úlcera por Pressão AND Câncer AND 
Domicílio AND Família 

2 0 0 1 
 
3 

 
Úlcera por Pressão AND Câncer AND 
Cuidador Familiar 

60 1 0 2 
 

63 

 
Total 

       
     112              10                   23                   62 

 
207 

 

Os critérios de exclusão ocorreram em dois momentos: após a leitura dos 

títulos dos artigos, dos resumos e por repetição. Os estudos excluídos abordavam 

variados assuntos como: o cuidado de enfermagem com ostomias, julgamentos 

clínico e diagnóstico de enfermagem, análise de prontuários, alguns se referiam à 

outros tipos de lesões (lesões de Kerala, lesões cervicais, lesões plantares e 

lesões ulcerativas) outros estudos discursava sobre lesão por pressão em 

pacientes diabéticos, queimados, lesão medular e osteomielite, apenas dois 

artigos falavam sobre ostomias.  

Os artigos sobre tratamento com diversos tipos de coberturas, lesão em 

pacientes cirúrgicos, cardiopatas e pacientes com lesão medular, são em maior 

número. O uso de pressão negativa, ultrassom, laseterapias e o uso de irradiação 

ultravioleta-C, também estavam presentes. Os estudos randomizados sobre o uso 

de alguns medicamentos como aspirinas, citocina e protease para outras em 

feridas através de pressão a vácuo, a investigação de microorganismo nas 
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úlceras e na corrente sanguínea também foram identificados, pacientes 

desnutridos e em uso de nutrição enteral, também fora evidenciados e outros 

tipos de úlcera como: a úlcera Marjori, foi identificado também um artigo sobre o 

uso de softwares para mensurar LPP e os estudos que abordassem crianças e 

adolescentes A segunda forma de exclusão foi por repetição dos estudos. 

Foram selecionados 03 artigos. Utilizando os critérios de inclusão, aos 

estudos escolhidos teriam que abordar os seguintes assuntos: câncer, lesão por 

pressão (prevalência, incidência, fatores de riscos e aplicação das escalas 

preditivas) no ambiente domiciliar ou home care. Porém foram utilizados outros 

artigos, a fim de fomentar e enriquecer o estudo. 

Os dados dos artigos selecionados estão apresentados na figura abaixo de 

acordo com as características.  

 

Figura 3 - Fluxograma de representação das buscas nas bases de dados 

 

 

 

 

Foram selecionados dois artigos na base de dados CINAHL, o primeiro, 

intitulado Prevalência de úlceras por pressão em ambientes comunitários era um 

estudo observacional transversal, sobre a prevalência de lesões por pressão em 

um ambiente de comunidade do Reino Unido, o estudo foi realizado com 185 

pacientes.  

O segundo artigo Fatores associados à úlcera por pressão em cuidados 

paliativos buscava identificar os fatores associados com a lesão por pressão entre 

os clientes de home care em cuidados paliativos. O estudo incluiu os clientes de 
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home care com câncer em cuidados paliativos terminal, de uma agência de 

atendimento domiciliar em Ontário.  

Sobre o artigo selecionado na base de dados LILACS, Úlcera por pressão 

em pacientes em cuidados paliativos domiciliares: Prevalência e características 

era um estudo descritivo transversal quantitativo que tinha como objetivo, 

identificar a prevalência de lesão por pressão em pessoas com câncer em 

cuidados paliativos domiciliares, fazendo uma comparação do perfil 

sóciodemográfico e clínico dos pacientes com e sem câncer, foram avaliados 64 

pacientes com câncer avançado. 
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CAPITULO II 

 

2.  REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.1. Bases conceituais 

 

2.1.1. O câncer  

 

O câncer esta inserido no grupo das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) sendo reconhecido como um problema de saúde pública em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, tornando-se responsável por mais de seis 

milhões de óbitos a cada ano e representam cerca de 12% de todas as causas de 

morte no mundo.30 

A literatura ressalta as mudanças no perfil demográfico brasileiro nos últimos 

anos, denominado de “envelhecimento” da população, que, junto com a 

transformação nas relações entre as pessoas e seu ambiente, mostrou uma 

alteração importante no perfil de morbimortalidade, diminuindo a ocorrência das 

doenças infecto contagiosas e colocando as doenças crônico-degenerativas como 

novo centro de atenção dos problemas de doença e morte da população 

brasileira.23 

A história do câncer no Brasil foi descrita de várias formas ao longo dos 

anos, de tumor maligno e invisível à neoplasia, de tragédia singular a problema de 

saúde pública, sua historicidade foi marcada pelo incessante esforço das ciências 

da saúde, recursos e inovações tecnológicas na área médica no combate através 

de diagnóstico precoce e atenção preventiva. No entanto, as dificuldades 

técnicas, o alto custo das tecnologias empregadas com esse objetivo e seu 

caráter individual mostra-se como fatores limitantes da ação terapêutica, 

contribuindo para que a doença se vincule cada vez mais ao campo de prevenção 

e da saúde pública.31 

As primeiras ações para o controle do câncer no Brasil remontam ao início 

do século XX, guiadas quase que exclusivamente para o diagnóstico e 
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tratamento. Pouca ênfase era dada à prevenção, pela escassez de conhecimento 

sobre a etiologia da doença.32 

Vale ressaltar que todo o processo de constituição, o câncer em nosso país 

perpassa pela trajetória das instituições especializadas em atendimento 

oncológico, sobretudo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), confirmando a ideia 

de abordar o câncer como problema médico e em seguida como objeto da saúde 

pública, despertando uma consciência científica, principalmente no instituto desde 

sua criação, voltada para uma trajetória de ensino pesquisa e recursos 

tecnológicos à disposição da população.31  

Ao longo dos anos, observou-se um aumento da incidência e prevalência da 

doença no mundo, o que contribuiu para a compreensão da extensão e gravidade 

da patologia, despertando o interesse pela comunidade científica.  

A doença é conhecida desde longa data. Egípcios, persas e indianos, trinta 

séculos antes de Cristo, já se referiam a tumores malignos, mas foram os estudos 

da escola hipocrática grega, datados do século II a.C., que definiram melhor, 

caracterizando-a como um tumor duro que muitas vezes reaparecia depois de 

extirpado, ou que se alastrava para diversas partes do corpo levando à morte, 

denominado de carcinoma ou cirro, também considerado como um desequilíbrio 

de fluidos no organismo.31 

Câncer é a designação geral de um conjunto de mais de 200 doenças 

distintas, com multiplicidade de causas, formas de tratamento e prognósticos. O 

surgimento dessa patologia se deve a mutações nos genes de uma única célula 

que tornam esta capaz de  proliferar rapidamente, a ponto de formar uma massa 

tumoral. Várias transformações devem ocorrer na mesma célula para que esta 

adquira o caráter de malignidade. À medida que as células cancerosas vão 

substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções, uma 

vez que geralmente essas células são menos especializadas do que as suas 

correspondentes normais.33 

Assim, o crescimento e divisão celular são acelerados e induzem à formação 

de massa tecidual chamada de tumor. Este se infiltra através das barreiras do 

tecido normal até as estruturas subjacentes, e então se dissemina 
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metastaticamente, na maioria das vezes, aos órgãos e tecidos distantes levando o 

cliente à debilidade física ou invariavelmente ao óbito.34 

Mesmo com todos os avanços já ocorridos, ainda no século XXI, o câncer 

permanece como uma doença de causa enigmática e com tratamentos ainda não 

totalmente eficientes, ocupando um lugar de destaque no contexto das doenças 

crônico-degenerativas. A mesma se apresenta como um importante problema de 

saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, responsável por 

mais de onze milhões de casos novos e sete milhões de mortes por ano no 

mundo.        

No Brasil, desde 2003, as neoplasias malignas constituem-se na segunda 

causa de morte na população, representando quase 17% dos óbitos de causa 

conhecida.35 O número estimado para o Brasil, biênio 2016-2017 aponta a 

ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer. Exceto o câncer de pele 

não melanoma (aproximadamente 180 mil casos novos), ocorreram em torno de 

420 mil casos novos. O perfil observado assemelha-se ao do Caribe e da América 

Latina, onde os cânceres de próstata (61 mil) em homens e mama (58 mil) em 

mulheres serão os mais frequentes. Os tipos mais incidentes em homens serão 

próstata (28,6%), pulmão (8,1%), intestino (7,8%), estômago (6,0%), e cavidade 

oral (5,2%). Nas mulheres, os cânceres de mama (28,1%), intestino (8,6%), colo 

de útero (7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%) figuraram entre os principais.23 

A doença oncológica tem um impacto negativo na vida das pessoas, não só 

pela repercussão social e econômica, mas também pelo sofrimento do paciente e 

sua família. De acordo com os dados encontrados na literatura, 80% dos casos de 

câncer são diagnosticados tardiamente, quando os cuidados possíveis de 

tratamento são só paliativos. Este dado corrobora com outras literaturas que 

apresentam os números de comorbidades e óbitos advindos da doença. Estas 

situações limitam a esperança de vida, contribuem com a degradação da 

autoimagem e sustentam o estigma de que a neoplasia maligna é uma doença 

incurável.36 

O câncer é visto como uma condição crônica e está adquirindo uma 

importância crescente nos problemas relativos ao sistema de saúde, devido às 

complicações advindas da doença ou mesmo do tratamento. Para minimizar 
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essas complicações as famílias estão cada vez mais, sendo solicitadas a 

desempenharem o papel de prestadora de cuidados.37 

A neoplasia maligna acarreta nos pacientes um comprometimento de todas 

as funcionabilidade do organismo, pois como já dito anteriormente, o câncer é o 

conjunto de várias doenças que compromete todo o sistema do corpo, causando 

comprometimento físico, mental e social que se expressa nos pacientes através 

de isolamento social, uma carga de estresse acompanhada de medo e incerteza 

quanto ao tratamento e a cura. A anorexia, caquexia e a debilidade física são 

fatores de riscos bastantes presentes no paciente oncológico e são responsáveis 

pelo desenvolvimento da LPP. 

  

2.2. As lesões por pressão e a atuação do enfermeiro no contexto do cuidar 

em domicílio 

 

Estudos realizados em países da Europa apontam que entre 15% a 25% dos 

pacientes portadores de doenças crônicas desenvolvem LPP, seja na 

comunidade ou em instituições de longa permanência para idosos. Já na atenção 

domiciliar as taxas de prevalência variam entre 0% e 29% e as de incidência 

variam entre 0% e 17%. No Brasil, embora existam poucos trabalhos sobre 

incidência e prevalência de LPP, um estudo realizado em um hospital geral 

universitário evidenciou a incidência de 39,81%³. As taxas de incidência e 

prevalência na literatura apresentam variações que se devem às características 

dos pacientes e ao nível de cuidado, diferenciando-se em cuidados de longa 

permanência, cuidados agudos e atenção domiciliar, além dos fatores extrínsecos 

e intrínsecos associados.7,9,10 

Estas lesões representam um dos motivos de preocupação nos serviços de 

saúde, visto que sua ocorrência acarreta consequências não somente para o 

paciente e seus cuidadores/familiares, como para o próprio sistema de saúde, 

uma vez que adia a alta hospitalar, contribuindo para as reincidências das 

infecções.38  

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 

subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso 
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de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 

íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado 

da pressão intensa prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância 

do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo 

microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição.7 

As LPPs são caracterizadas como lesões situadas na pele, ocasionadas 

pela interrupção de suprimento sanguíneo, decorrentes em geral, de pressão, 

cisalhamento ou fricção, ou ainda, por uma combinação de ambos. Devido a sua 

longa duração, mostram-se como uma ferida crônica, reincidente e de difícil 

cicatrização, ocorrendo mais frequentemente em idosos e indivíduos com 

doenças degenerativas como o câncer.38 

Alguns fatores ligados ao câncer avançado favorecem o surgimento e a 

formação da LPP, como por exemplo, a diminuição da mobilidade pela evolução 

clínica da doença de base, as alterações sistêmicas como o hipermetabolismo 

(que corresponde ao gasto energético em repouso), caquexia neoplásica pela 

depleção de proteína e nutrientes, e extremos de idade.11  

Enquanto no paciente oncológico os aspectos nutricionais também exercem 

influência sobre a LPP, o uso de terapia nutricional adequada e ajustada para o 

indivíduo portador de câncer pode ser decisivo para melhorar o ganho de peso, 

preservar a integridade intestinal, restabelecer a imunidade, acelerar a 

cicatrização das feridas, reduzir a mortalidade e reduzir o tempo de 

hospitalização.39  

As comorbidades desenvolvidas pelo paciente oncológico referente ao seu 

estado de saúde ou devido ao tratamento são intimamente ligados aos fatores de 

riscos referentes a lesão por pressão. Essas lesões constituem problemas graves 

e caros no cuidado prestado ao paciente. Assim sendo, conhecer e entender o 

que são as LPPs, suas causas e os fatores de riscos permite a equipe 

interdisciplinar implementar ações efetivas de prevenção e tratamento. 

Corroborando com essa visão multifatorial para a ocorrência de LPP, estudos 

apresentam os fatores de risco para ocorrência em três grupos, sendo eles as 

condições predisponentes, os fatores intrínsecos e fatores extrínsecos como 

explicitado anteriormente.40,41 
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A LPP inicia-se nas partes moles originadas basicamente de isquemia 

tecidual prolongada, ocasionada pela interrupção de suprimento sanguíneo, 

decorrentes em geral de pressão sobre as proeminência óssea (devido a 

presença de pouco tecido subcutâneo nessas regiões) por cisalhamento ou 

fricção, ou ainda, por uma combinação de ambos.8,32  A mesma pode ocorrer em 

qualquer área do corpo em que o paciente seja mantido por tempo prolongado 

promovendo pressão maior que o permitido. Desse modo o desenvolvimento é 

considerado multifatorial, incluindo fatores internos e externos como: idade, 

morbidade, estado nutricional, hidratação.  

De acordo com o Ministério da Saúde, as ações de saúde, realizadas no 

domicílio no contexto da Atenção Primária incorporam características que 

compreendem ações sistematizadas.38 

 

2.2.1. Fatores de risco relacionados à lesão por pressão 

 

A tolerância tecidual é o fator que determina o efeito patológico do excesso 

de pressão, sendo influenciada pela capacidade da pele e estruturas subjacentes 

em trabalharem juntas para redistribuir a carga imposta ao tecido a mesma é 

influenciada por vários fatores:  

 Pressão - A pressão capilar normal é de 32 mmHg, assim quando há uma 

pressão sobre as proeminências ósseas em indivíduos acamados e/ou sentados, 

que excede esse limite, o paciente desenvolve uma isquemia no local, sendo que 

o primeiro sinal é o eritema devido à hiperemia reativa, pois aparece um rubor 

vermelho vivo à medida que o corpo tenta suprir o tecido carente de oxigênio.42,43 

 Os tecidos podem tolerar pressões cíclicas muito mais altas que pressões 

constantes. Se a pressão for aliviada intermitentemente a cada 3 a 5 minutos, 

pressões mais altas podem ser toleradas.  Fica evidente que uma das metas mais 

importante que deve ser alcançada para que se obtenha uma boa recuperação do 

paciente é aliviar a pressão através de mudanças de decúbito frequentes.43 

 Cisalhamento – combinação da gravidade e fricção. Exerce uma força 

paralela à pele e resulta da gravidade que empurra o corpo para baixo e da 

fricção ou resistência entre o paciente e a superfície de suporte, a cama ou 
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cadeira. Quando a cabeceira da cama é elevada, a pele adere-se ao leito, mas o 

esqueleto empurra o corpo para baixo. Os vasos sanguíneos são esticados ou 

acotovelados dificultando ou interrompendo o fluxo sanguíneo. O cisalhamento 

causa a maior parte do dano observado nas lesões por pressão. O cisalhamento 

é criado pela interação entre as forças gravitacionais e de atrito, que é a 

resistência que existe ao movimento entre duas superfícies.43 

 Fricção – se sua ação for isolada, a sua capacidade de danos está restrita à 

epiderme e derme. Resulta em uma lesão semelhante a uma queimadura leve. 

Ocorre com maior frequência em pacientes agitados. A fricção acontece quando a 

pele se move contra uma superfície de apoio, ou seja, é a força de duas 

superfícies movendo-se uma sobre a outra. A fricção pode causar danos ao tecido 

quando o paciente é arrastado na cama, em vez de ser levantado. Isso faz com 

que a camada superficial de células epiteliais seja retirada. A fricção está sempre 

presente quando o cisalhamento acontece.42,44  

 Umidade – A umidade é um fator contribuinte importante no desenvolvimento 

de lesões cutâneas, pois quando não é controlada causa maceração 

(amolecimento) da pele. Com a maceração do tecido da epiderme, há uma 

redução na força tensiva, tornando-se fácil a compressão, a fricção e o 

cisalhamento, posteriormente formam-se erosões deixando um ambiente propício 

para crescimento de microorganismo.42,45   

 Déficit nutricional – a alteração da nutrição pode afetar o desenvolvimento 

da LPP, pois a hipoalbuminemia altera a pressão osmótica e causa a formação de 

edema. A difusão de oxigênio no tecido edemaciado fica comprometida. Há uma 

diminuição da resistência à infecção devido ao efeito no sistema imunológico. A 

anemia também afeta o transporte de oxigênio. As deficiências de vitaminas A, C 

e E também podem contribuir para o desenvolvimento da LPP devido ao papel 

que desempenham na síntese do colágeno, imunidade e integridade epitelial.46  

 Idade avançada – nesta fase ocorrem: achatamento da junção entre a derme 

e epiderme, menor troca de nutrientes, menor resistência à força de cisalhamento 

e diminuição da capacidade de redistribuir a carga mecânica da pressão.46 

 Baixa pressão sanguínea – a hipotensão pode desviar o sangue da pele 

para órgãos vitais. As pressões geralmente consideradas são pressão sistólica 
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abaixo de 100 mmHg e diastólica abaixo de 60 mmHg. Capilares podem ocluir-se 

com pressões menores.46 

 Estado Cognitivo - A alteração no nível de consciência acarreta na perda da 

habilidade do paciente para detectar sensações que indiquem uma necessidade 

de mudança na posição através do movimento, com o objetivo de aliviar a 

pressão em regiões dotadas de proeminências ósseas. Isso aumenta a 

propensão de isquemia na pele que está em contato com uma superfície.42  

 Tabagismo - O tabagismo é outro fator que expõe o paciente ao risco já que, 

a nicotina reduz a hemoglobina funcional e causa disfunção pulmonar, privando 

os tecidos de oxigenação, ou seja, produz efeitos no organismo que interferem no 

fluxo sanguíneo provocando vasoconstrição, favorecendo a diminuição do aporte 

de oxigênio e nutrientes para as células e o aumento da adesão de plaquetas.46,47 

 Temperatura corporal elevada – A temperatura corporal é um fator 

etiológico, que representa um risco maior de necrose nas lesões por pressão. Na 

elevação da temperatura (hipertermia), a cada 1ºC, temos um aumento de 10% 

no metabolismo tecidual e na demanda de oxigênio, ocorrendo desvitalização do 

tecido e provocando sudorese que leva a maceração da pele.42 Deve ser 

ressaltada a atenção dos profissionais quanto ao uso, nos pacientes, de roupas 

inadequadas, hiperemias, atritos em superfície de suporte, como colchões com 

capa que provoquem aquecimento, isolem e/ou conduzam calor para pele dos 

pacientes.48  

 Incontinência urinária ou fecal - A incontinência é o previsor de formação 

de lesão por pressão, onde a incontinência fecal pode ser um fator de risco mais 

importante que a incontinência urinária para a formação da lesão, pois a pele está 

mais exposta a bactérias e toxinas presentes nas fezes.42,45  

A lesão por pressão pode originar-se em todas as posições em que o 

paciente seja mantido por tempo prolongado. Essas áreas incluem as regiões 

coccígeas,  tuberosidades isquiáticas, calcâneo, sacrais maléolos, côndilo medial 

da tíbia, cabeça da fíbula, escápula, trocânter maior, cotovelo, processos 

acromiais e cristas ilíacas.42,43,49 
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Figura 4 - Áreas de maior incidência das lesões por pressão 

 
                                                          

 

2.2.2. Classificação das lesões por pressão 

 

As Lesões por pressão são classificadas em quatro categoria/estágio.  

 

Figura 5 - Lesão por pressão categoria/estágio 1 

 

 

Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece, pode 

parecer diferente em pele de cor escura.  Esses sinais juntamente com mudanças 

na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder 

as mudanças visuais. Mudanças na cor não incluem descoloração púrpura ou 

castanha, essas podem indicar dano tissular profundo.8 

 

http://saudeexperts.com.br/ulceras-por-pressao/ 
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Figura 6 - Lesão por pressão categoria/estágio 2  

 

 

Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da 

ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-

se como uma bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O 

tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Tecido de granulação, 

esfacelo e escara não estão presentes. Essas lesões geralmente resultam de 

microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pélvis e no calcâneo. 

Esse estágio não deve ser usado para descrever as lesões de pele associadas à 

umidade, incluindo a dermatite associada à incontinência (DAI), a dermatite 

intertriginosa, a lesão de pele associada a adesivos médicos ou as feridas 

traumáticas (lesões por fricção, queimaduras, abrasões).8 

 

Figura 7 - Lesão por pressão categoria/estágio 3 

 

 

Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, 

frequentemente, tecido de granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) 

estão presentes. Esfacelo e /ou escara pode estar visível. A profundidade do dano 

tissular varia conforme a localização anatômica; áreas com adiposidade 

significativa podem desenvolver lesões profundas. Podem ocorrer descolamento e 

http://saudeexperts.com.br/ulceras-por-pressao/ 
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túneis. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou 

osso. Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da 

perda tissular, deve-se classificá-la como lesão por pressão não classificável.8 

 

Figura 8 - Lesão por pressão categoria/estágio 4 

 

 

Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou 

palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. 

Esfacelo e /ou escara pode estar visível. Epíbole (lesão com bordas enroladas), 

descolamento e/ou túneis ocorrem frequentemente. A profundidade varia 

conforme a localização anatômica.8  

 

Figura 9 - Lesão por Pressão Não Classificável 

 

 

Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda 

tissular, perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão 

do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. 

Ao ser removido (esfacelo ou escara), lesão por pressão em estágio 3 ou estágio 

4 ficará aparente. Escara estável isto é, seca, aderente, sem eritema 

http://saudeexperts.com.br/ulceras-por-pressao/ 
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(vermelhidão) ou flutuação em membro isquêmico ou no calcâneo não devendo 

ser removida.8 

Lesão por Pressão Tissular Profunda: Pele intacta ou não, com área 

localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura 

que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito 

escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura 

frequentemente precedem as alterações de coloração da pele. A descoloração 

pode apresentar-se diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escura. 

Essa lesão resulta de pressão intensa e/ou prolongada e de cisalhamento na 

interface osso-músculo. A ferida pode evoluir rapidamente e revelar a extensão 

atual da lesão tissular ou resolver sem perda tissular. Quando tecido necrótico, 

tecido subcutâneo, tecido de granulação, fáscia, músculo ou outras estruturas 

subjacentes estão visíveis, isso indica lesão por pressão com perda total de tecido 

(lesão por pressão não classificável ou estágio 3 ou estágio 4). Não se deve 

utilizar a categoria lesão por pressão tissular profunda (LPTP) para descrever 

condições vasculares, traumáticas, neuropáticas ou dermatológicas.8 

Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico: Essa terminologia 

descreve a etiologia da lesão. A Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo 

Médico resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e 

terapêuticos. A lesão por pressão resultante geralmente apresenta o padrão ou 

forma do dispositivo. Essa lesão deve ser categorizada usando o sistema de 

classificação de lesões por pressão.8 

Lesão por Pressão em Membranas Mucosas: A lesão por pressão em 

membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de dispositivos 

médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem 

ser categorizada.8 

A incidência de lesão por pressão é considerada como um indicativo da 

qualidade dos cuidados. Sua presença é associada ao aumento do tempo de 

internação, de carga de trabalho para enfermagem, além de maior morbidade e 

mortalidade aos pacientes internados. É necessário que se investigue o nível de 

risco dos indivíduos em adquirir lesão por pressão, bem como a incidência e 

prevalência nas instituições de saúde e nas comunidades.11,50 
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O processo de cuidar é a forma como se dá o cuidado. É um processo 

interativo, entre cuidador e ser cuidado, no qual são desenvolvidas ações, 

atitudes e comportamentos com base em conhecimentos, experiência, intuição e 

pensamento crítico social, realizadas para e com o paciente a ser cuidado no 

sentido de promover a integridade, física, emocional, espiritual e intelectual, nas 

fases da vida.51 

A prevenção e controle da LPP são fundamentais para a qualidade de vida 

do paciente que se encontra hospitalizado ou sob os cuidados domiciliares. Em 

grande parte dos casos, o paciente oncológico é acompanhado em domicílio 

pelos profissionais que atuam em atividades de cuidados domiciliares ou cuidados 

paliativos que contam com a contribuição dos cuidadores e em alguns casos o 

paciente realiza o próprio cuidado. 

O conhecimento das causas e dos fatores de risco da LPP por parte dos 

profissionais da saúde se faz necessário a fim de se implementar medidas de 

prevenção, cuidado e bem-estar juntamente com a participação efetiva dos 

pacientes e cuidadores sob a orientação do enfermeiro. 

A enfermagem é uma profissão que tem no campo da competência o 

cuidado, este está fundamentalmente baseado em todos os cuidados de 

manutenção da vida, devendo mobilizar as capacidades da vida em relação com 

as incidências da doença ou agravos.52 

O campo de competência da enfermagem, isto é, o domínio dos cuidados de 

enfermagem, situa-se verdadeiramente na encruzilhada de um tríptico que tem 

como ponto de impacto o que diz respeito à pessoa, o que diz respeito à sua 

limitação ou à sua doença, o que diz respeito aos que o cercam e ao seu meio.52 

O cuidado de enfermagem é indispensável em desiguais circunstâncias da vida 

do ser humano, na prevenção de doenças, na promoção da saúde, no transcorrer 

de enfermidades e seus agravos.  

O processo de cuidar de pessoas com lesão por pressão deve ser vivido, 

diariamente, entre o ser que é cuidado e o cuidador, num ambiente de interação 

pessoal, valorizando a sensibilidade e emoção na construção de um vínculo, que 

facilite a continuidade dos cuidados.53 
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Cuidar da pele é fundamental, quando se objetiva a melhoria da qualidade 

de vida da pessoa, acelerando o tempo de cicatrização, reduzindo os riscos e 

complicações e minimizando o sofrimento físico e emocional dos que têm lesões. 

É necessário que os profissionais da enfermagem desenvolvam e 

aperfeiçoem suas habilidades clínicas na avaliação dos riscos para LPP, 

subsidiados pelo conhecimento científico. Complementa-se que esta avaliação é 

um modo de instrumentalizar a equipe de enfermagem para eficácia na prevenção 

desses agravos.54 Reconhecer os fatores predisponentes permite ao profissional 

reduzir o desenvolvimento da lesão, utilizando-se de avaliações que garantem 

sua quantificação.49 Neste contexto, o enfermeiro é o profissional melhor 

qualificado para liderar programas de prevenção e tratamento de LPP, pois utiliza 

parte de seu tempo junto ao paciente, avaliando as alterações cutâneas que 

influenciam no risco do desenvolvimento/evolução da lesão, além de gerenciar o 

cuidado prestado. 

 

2.2.3. Escalas preditivas de avaliação das lesões por pressão 

 

Apesar de haver vários instrumentos com vistas à prevenção e controle de 

enfermagem para prevenção de LPP, sabe-se que atualmente existe em torno de 

quarenta escalas preditiva para avaliação desse tipo de lesões cutâneas.55  Essas 

ferramentas são bastante utilizadas pelos profissionais de enfermagem para 

identificar os pacientes com riscos de desenvolver LPP. Assim, o que se pode 

identificar na literatura é que essas tecnologias são específicas para o uso no 

ambiente hospitalar, sendo complexa a sua aplicabilidade no ambiente domiciliar 

pelos cuidadores/familiares.  

A existência de várias escalas está relacionada, sobretudo, às necessidades 

das distintas áreas clínicas. Por exemplo, a escala de Waterlow e Braden são 

mais adequadas para avaliar pacientes hospitalizados, já a de Norton foi 

originalmente desenvolvida para avaliar pacientes idosos em ambiente 

hospitalar.56     

A Escala de Braden (EB) é a mais empregada mundialmente, tanto em 

pesquisas como na prática clínica, sendo recomendada pela Wound, Ostomy and 
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Continence Nurses Society e Registered Nurses Association of 

Ontario/Canadá.57 

Seu uso permite reduzir a incidência de lesão por pressão em pacientes 

hospitalizados. Esta escala consiste em seis subescalas: nutrição, percepção 

sensorial, umidade, atividade, mobilidade e fricção/cisalhamento. Para avaliar o 

risco, utilizam-se escores que vão de 6 a 23, os escores abaixo de 12 são 

identificados como risco elevado para o surgimento de lesão por pressão.58 

No Brasil a Escala de Braden foi validada para língua portuguesa sendo 

adaptada e testada sua validade de predição em 34 clientes de UTI, obtendo 

níveis de sensibilidade, especificidade e validade de predição positiva e negativa. 

De acordo com essa escala são avaliados seis fatores de risco (sub escalas), no 

cliente, que são: 1 Percepção sensorial: referente à capacidade do cliente reagir 

significativamente ao desconforto relacionado à pressão. 2 - Umidade: refere-se 

ao nível em que a pele é exposta à umidade. 3 - Atividade: avalia o grau de 

atividade física. 4 - Mobilidade: refere-se à capacidade do cliente em mudar e 

controlar a posição de seu corpo. 5 - Nutrição: retrata o padrão usual de 

consumo alimentar do cliente. 6 - Fricção e Cisalhamento: retrata a dependência 

do cliente para a mobilização e posicionamento e sobre estados de espasticidade, 

contratura e agitação que podem levar à constante fricção.59 

 

Quadro 1 - Escala de Braden 

 PONTUAÇÃO 

  1 2 3 4 

Percepção 
Sensorial 

Totalmente 
Limitado 

Muito 
Limitado 

Levemente 
Limitado 

Nenhuma 
Limitação 

Umidade 
Completamente 

Molhado 
Muito Molhado 

Ocasionalmente 
Molhado 

Raramente 
Molhado 

Atividade Acamado 
Confinado à 

Cadeira 
Anda 

Ocasionalmente 
Anda 

Frequentemente 

Mobilidade Totalmente 
Bastante 
Limitado 

Levemente 
Limitado 

Não Apresenta 
Limitações 

Nutrição Muito Pobre 
Provavelmente 

Inadequada 
Adequada Excelente 

Fricção e 
Cisalhamento 

Problema 
Problema 
Potencial 

Nenhum 
Problema 

- 

Total 
Risco Brando 

15 a 16 
Risco 

Moderado 
12 a 14 

Risco Severo 
Abaixo de 11 

- 

F
a
to

re
s
 d

e
 R

is
c
o

 

http://saudeexperts.com.br/ulceras-por-pressao/escala-de-braden/ 
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A escala de Norton avalia cinco parâmetros para grau de risco: condição 

física; nível de consciência; atividade; mobilidade; incontinência. Cada parâmetro 

foi pontuado com valores de 1 a 4. A soma dos cinco níveis produziu um escore 

que variou de 5 a 20 pontos, interpretados da seguinte forma: <14 (risco) e < 12 

(alto risco). Além disso, quanto menor for o somatório final maior será o risco para 

o desenvolvimento de lesão por pressão.60 

 

Quadro 2 – Escala de Norton 

 
 

ESCALA DE NORTON – TOTAL DE 14 PONTOS OU MENOS 
“CORRENDO RISCO” 

 
 

 
Condições Físicas 

 
Condições Mentais 

 
Atividades 

 
Mobilidade 

 
Continência 
 

 
Boa           4 

 

 
Alerta         4 

 
Deambula    4 

 
Plena          4 

 
Boa             4 

 
Razoável  3 
 

 
Apático      3 

Deambula com 
ajuda            3 

Discretamente 
Limitada      3 

 
Ocasional   3 

 
Ruim         2 

 

 
Confuso    2 

Senta em uma 
cadeira         2  

Muito  
Limitada      2 

 
Frequente   2 

Muito  
Ruim        1 
 

 
Torporoso 1 

Permanece no 
Leito             1 

 
Imóvel          1 

Urinária  
e Fecal       1 

Total: _____ Total: _____ Total: _____ Total: _____ Total: _____ 
 

 

 

A escala de Waterlow avalia sete tópicos principais: relação peso/altura 

(IMC), avaliação visual da pele em áreas de risco, sexo/idade, continência, 

mobilidade, apetite, e medicações. Além de quatro itens que pontuam fatores de 

risco especiais, subnutrição do tecido celular, déficit neurológico, tempo de 

cirurgia, acima de duas horas e trauma abaixo da medula lombar. Quanto mais 

alto o escore maior será o risco de desenvolver LPP. Os pacientes investigados 

foram estratificados em três grupos, conforme a pontuação: em risco (escore de 

10 a 14); alto risco (escore de 15 a 19) e altíssimo risco de desenvolvimento de 

UP (escore >20).61 

 

 

http://pt.slideshare.net/enfermeirostecnicos/ulcera-por-pressao-1 
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Quadro 3 - Escala de Waterlow 

CARTÃO DE PONTUAÇÃO DE WATERLOW 

Tipo 
de 

Pele 

Mobilidade Débito 
Neurológic

o 

Continênci
a 

Riscos  
Especiais 

Má 
Nutrição 
Tecidual 

Cirurgia 
grande 

porte ou 
trauma 

Medicação 

 
 

Saudável 
0 

 
 

Total 
0 

 
MS. 

Paraplegia 
4-6 

 
 

Normal 
0 

 
Caquexia 
Terminal 

8 

Ortopedica 
Abaixo, 
cintura, 
espinha 
dorsal 

5 

 
 

Esteroides 
4 

Fina  
folha de 

papel 
1 

 
Nervoso 

1 

 Incontinênci
a Ocasional 

1 

Insuficiência 
Cardíaca  

5 

Na mesa de 
Operação: > 

24 horas  
5 

 
Citotóxicos 

4 

 
Seca 

1 

 
Apatico 

2 

 Cateter 
Incontinênci

a 
2 

Doença 
Vascular 
Periférica 

5 

 Anti-
inflamatório 

4 

Edemato
sa 
1 

Restrita 
3 

 Incontinênci
a 

Dupla 
3 

Anemia 
2 

  

Viscosa 
1 

Inerte/ 
Tração 

4 

  Fumo 
1 

  

 
Descorad

a 
2 

Preso a 
cadeira de 

rodas 
5 

     

 
Quebradiça      3 

     

Médio 
Risco > 

10 pontos 

 
Alto risco > 15 pontos 

 

As orientações e as instruções para a identificação e prevenção dos fatores 

de riscos para o desenvolvimento de LPP, bem como as trocas de curativos 

devem ser promovidas e supervisionadas pelo enfermeiro ainda no hospital, para 

depois serem realizadas em domicílio após a alta para continuidade do cuidado 

no ambiente domiciliar. Os pontos principais na troca de curativos a serem 

observados são: lavagem das mãos antes da realização do procedimento, manter 

o ambiente limpo, iluminado e utilizar técnica asséptica. 

Nesse sentido, cabe à enfermagem identificar as necessidades de cuidados 

de seus pacientes. É necessário que o profissional conheça com mais 

profundidade a problemática das LPP em pessoas com alterações oncológicas, 

incluindo a frequência de sua ocorrência, as características das lesões e os 

fatores associados, além de procurar criar um vínculo maior com o paciente e o 

http://pt.slideshare.net/enfermeirostecnicos/ulcera-por-pressao-1 
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cuidador objetivando emergir um relacionamento mais afetivo de carinho e 

confiança.62 

Assim torna-se indispensável a orientação e o preparo por parte do 

enfermeiro, para os pacientes e seus cuidadores/familiares, para que possam 

prosseguir com os cuidados em domicílio, mantendo o mesmo padrão de 

qualidade.  

O papel do enfermeiro como parte integrante da equipe no tratamento de 

pessoas com lesões por pressão consiste não somente em desenvolver as ações 

terapêuticas, bem como dar suporte aos pacientes e seus cuidadores/familiares, 

no que diz respeito ao enfrentamento da doença, pois o tratamento das lesões é 

prolongado e passível de efeitos adversos. Essa complexidade de funções 

provoca transformações nas relações sociais e pessoais entre o paciente e seus 

familiares, o que requer atenção e suporte por parte do profissional, orientando, 

preparando e acompanhando as ações de enfermagem, de forma individualizada 

levando em conta as características pessoais e sociais de ambos.63 

A responsabilidade do enfermeiro, em relação às pessoas que têm ou até, 

podem desenvolver LPP, extrapola o limite do cuidado e se estende para o 

preparo adequado do cuidador principal que assumirá este encargo, visando à 

continuidade da assistência no domicílio. Esta conduta, bem orientada e 

adequada às necessidades do paciente, evitará o surgimento de outras lesões ou 

quando estas já se apresentam no paciente, impedirá que se cronifiquem. 

No processo de cuidar, a família é de suma importância. Sua participação e 

envolvimento são fundamentais, a equipe deve estar atenta, esclarecendo, 

informando e dando apoio, pois assim haverá grande ajuda para o 

restabelecimento da pessoa que está sendo cuidada. Isto exige preparo 

adequado da família para realizar intervenções e ações fundamentadas em 

princípios científicos, almejando como resultado final, a restauração tissular com o 

melhor nível estético e funcional possível.51 

A enfermagem é uma profissão que preconiza o cuidado ao paciente, 

sempre buscando uma assistência de qualidade e livre de agravos. Dentre as 

atribuições do enfermeiro a dimensão educativa é um elemento principal na 
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transformação teórica científica e reflexiva do pacientes e seus 

cuidadores/familiares.64 

O enfermeiro se apropria da dimensão educativa na execução de diversas 

atividades inerentes à profissão dentre tantas, a educação em saúde com os 

pacientes e cuidadores/familiares. Durante as consultas e procedimentos de 

enfermagem que são primordiais, frente ao aumento das internações domiciliares 

podendo ser explicitado através das literaturas. O enfermeiro é educador 

exercendo esta função no transcorrer de suas atividades laborais, quer seja com 

o membro da equipe de enfermagem ou com os pacientes e seus 

cuidadores/familiares.64  

A ação profissional do enfermeiro oncológico engloba uma diversidade de 

atividades, com variados graus de complexidade, cabendo-lhe igual empenho na 

realização de qualquer uma delas, tais como o atendimento aos clientes na 

recepção ou porta de entrada, resolutividade nas intercorrências, habilidades e 

competências na tomada de decisão no cuidado ao paciente oncológico.39 

O enfermeiro no ambulatório de Oncologia Clínica é responsável pelo 

atendimento integral aos pacientes antes, durante e após a consulta médica, bem 

como na realização dos procedimentos específicos do mesmo como: ativação de 

cateter venoso central, passagem de sondas, administração de medicamentos 

específicos (medicação antifúngica, imunoglobulinas, pulso terapias etc), bem 

como orientações educativas para o cuidado em domicílio, para realização de 

vários procedimentos específicos ao qual o paciente esteja submetido no período 

como: administração de medicamento por via subcutânea, por via oral, retal, 

realizações dos curativos das lesões cutâneas, dentre elas as lesões por pressão.  

Os curativos das lesões por pressão são realizados no ambulatório de 

oncologia clínica, pelos enfermeiros e de acordo com o grau de complexidade das 

lesões, são realizados pelos técnicos de enfermagem sob a supervisão do 

enfermeiro.   

Percebe-se que os pacientes apresentam algumas dificuldades para realizar 

sozinhos as suas atividades laborativas, devido às complicações causadas por 

comorbidades advindas da própria patologia e de acordo com área afetada pela 

lesão, torna-se impossível o paciente realizar o curativo. 
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Desta maneira, o cuidador/familiar que estiver acompanhando o paciente 

durante a realização do curativo, é chamado pelo enfermeiro para observar a 

realização do procedimento e então obter as informações de como deverá ser 

realizado no domicílio. No decorrer das informações, o enfermeiro vai orientando 

o passo a passo para instruir o cuidador/familiar na realização do curativo em 

domicílio e se coloca a disposição para tirar quaisquer dúvidas. 

O setor tem como rotina o provimento do material de curativo aos pacientes 

para continuidade do procedimento em domicílio. Nesse momento o enfermeiro 

promove as orientações e informações novamente para que seja assegurada a 

continuidade do cuidado no ambiente domiciliar.  

O retorno do paciente para avaliação da lesão por pressão é agendado pela 

equipe de enfermagem, no período máximo de uma semana ou se o paciente 

tiver que voltar ao hospital antes desse período, por algum motivo poderá se 

dirigir à equipe de enfermagem para realização do procedimento, antecipando a 

dada previamente agendada. Isto acontece quando por algum motivo este 

paciente precisa retornar ao hospital para realizar algum exame ou por 

intercorrências clínica ou cirúrgica. Os pacientes estão sempre acompanhados 

por pessoas que participam efetivamente do cuidado ou eventualmente por 

alguém que o levou à consulta, mas que tem o contato com o cuidador principal. 

Por tanto, torna-se importante, que a equipe tenha sensibilidade ao lidar com 

os pacientes e cuidadores/familiares, no momento de fornecer as informações 

necessárias para o cuidado em domicílio, buscando compreender as 

necessidades e dificuldades apresentadas pelos mesmos no momento em que as 

informações são fornecidas, bem como o cuidado com as lesões por pressão. 

Tais orientações deverão ser objetivas, para fácil compreensão dos 

cuidadores/familiares, não utilizando linguagem técnica, buscando orientá-los de 

maneira simples, por meio de adequada utilização de palavras que possam ser 

compreendidas para evitar complicações severas, como o surgimento recorrente 

de novas lesões por pressão ou o agravamento das lesões já existentes e 

possíveis reinternações.29  
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2.3. Atuação dos cuidadores/familiares de pacientes oncológicos no 

cuidado à lesão por pressão em domicílio 

 

Como doença crônica, o câncer é uma das mais temidas pelas pessoas. A 

doença é muito mais do que afecções biológicas, essa se caracteriza como um 

conjunto de sentimentos ambivalentes carregados de significados. Nesse sentido, 

é considerada uma enfermidade simbólica, na medida em que traz consigo 

significados como desordem, catástrofe, castigo, relacionado à fatalidade.65,66   

O câncer é visto como uma condição crônica e está adquirindo uma 

importância crescente entre os problemas relativos ao sistema de saúde. Para 

minimizá-los as famílias estão sendo cada vez mais solicitadas a desempenhar o 

papel de prestadora de cuidados. A família de um paciente com câncer necessita 

de muita atenção dos profissionais de saúde em virtude do caráter crônico e da 

gravidade de que se reveste a doença.67
 

Vivenciar o câncer continua sendo um evento social significativo que 

desencadeia modificações nas relações sociais da pessoa e na dinâmica familiar. 

A doença oncológica tem um impacto negativo na vida das pessoas, não só pela 

sua repercussão social e econômica, mas também pelo sofrimento do paciente e 

sua família.68  

Alguns estudos apontam que o cuidado com a pessoa com câncer acarreta 

desgaste físico e estresse emocional.69 Assim, desenvolver  estratégias para 

tratar o sofrimento silencioso dos cuidadores/familiares é fundamental, uma vez 

que os membros da família ou pessoas que cuidam do paciente, mesmo que não 

possuam laços consanguíneos representam a principal fonte de apoio aos 

mesmos.70 

A existência da doença na família movimenta sentimentos positivos e 

negativos. Quanto mais avançada à doença, maior é o grau de dependência do 

paciente para com o cuidador/familiar no que refere ao cuidado, frente às 

comorbidades que a mesma promove nos pacientes, além dos frequentes 

períodos de reinternações.71 

A assistência domiciliar está em crescimento e visa atender às necessidades 

da população no que se refere aos cuidados por períodos prolongados. Tal 
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situação se deve tanto ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis que 

causam incapacidades, quanto ao aumento da longevidade.72  

Cuidar possui diferentes significados: zelo, atenção, cautela, tomar cuidado, 

crer, entre outros. O cuidado é um modo de preocupação, ocupação, 

responsabilidade e envolvimento afetivo com o ser cuidado, abrangendo mais do 

que momentos de atenção e cuidado. Nesse cenário ocorre um envolvimento 

emocional na relação do cuidado com o outro.73 

A palavra cuidar se origina do latim cogitare-cogitatus, e está vinculada à 

atitude de preservar, zelar, mostrar atitude de desvelo, interesse e 

responsabilidade.74  

 Cuidar resulta na preocupação com o outro, no respeito à sua integridade e, 

sobretudo na preservação da dignidade humana. Esse cuidar é um ato individual, 

quando prestamos a nós mesmos, desde que adquirimos autonomia, assim como 

é um ato de reciprocidade quando somos levados a prestar a outras pessoas que, 

temporária ou definitivamente, tem necessidade de receber cuidados para manter 

seu estado vital.52  

Cuidar e compartilhar do destino do outro, de suas procuras de seus 

sofrimentos e sucessos numa atitude de valorização da dignidade da pessoa 

humana.75 Essa ação é uma característica do ser humano, a mais antiga das 

práticas da história, pois surge com a vida e, através dele a vida continua a se 

desenvolver.  

Cuidar por ser um ato de vida pode ser descriminado como “cuidados de 

manutenção da vida”, representado pelos cuidados habituais ou domésticos como 

alimentação, higiene, conforto e outros. Por outro lado, são denominados de 

“cuidados de reparação”, são representados por cuidados que tem por finalidade 

curar doenças, ou, controlar o seu processo, quando existe uma ameaça à vida, 

constando desta forma da administração de medicamentos, realização de 

curativos, mudança de decúbito, promoção de conforto e outros.52 

Observa-se nos dias atuais que a área de saúde tornou a voltar sua atenção 

para a família, reconhecendo nessa uma necessidade e oportunidade para a 

ampliação de algumas ações dos profissionais de saúde serem realizadas em 

domicílio pelos cuidadores/familiares, com o objetivo de promover a continuidades 
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da assistência prestadas aos pacientes no ambiente hospitalar . Ao se falar de 

família, no entanto, é necessário que essa seja compreendida de uma maneira 

diferente daquela de alguns anos atrás: pai, mãe e filhos (família nuclear). A 

definição de família, atualmente, precisa ser revista acompanhando as mudanças 

ocorridas em nossa sociedade.76 

No contexto da atenção domiciliar temos os cuidadores informais. Estes são 

geralmente um integrante da família que adota o papel de cuidador da pessoa 

enferma assumindo assim a responsabilidade pela prestação de cuidados no 

domicílio ou em instituições que oferecem atenção ao paciente ou àqueles que 

necessitem apenas de acompanhamento. Os cuidadores informais realizam as 

mais variadas tarefas, cuidando e restabelecendo a qualidade de vida do paciente 

no ambiente domiciliar. O cuidador/familiar atua em vários cenários como o 

domiciliar e hospitalar, em ambos cenários se faz necessária a participação 

efetiva dos profissionais de enfermagem, para as orientações e instruções na 

realização do cuidado ao familiar ou ente querido que necessite de ajuda.77 

A definição de família está relacionada ao tipo de relacionamento 

estabelecido entre seus membros. A família é um grupo de pessoas que vivem 

juntas ou em contato íntimo que cuidam umas das outras e proporcionam 

cuidado, apoio, criação e orientação para seus membros dependentes, uns aos 

outros. Essas definições auxiliam os profissionais da saúde a ampliar os conceitos 

de família que possuem, e também apontam para que os mesmos, ao 

desenvolver o seu trabalho junto à família, considerem-na, inclusive em sua 

estrutura e composição, do mesmo modo como seus membros a percebem, 

destituindo-se de seus próprios valores, preconceitos e crenças e assim 

proporcionarem uma melhor assistência.78 

Atualmente, as publicações têm considerado como cuidadores todos os que 

dispensam cuidados a terceiros sendo então utilizada uma classificação para as 

multiqualificações dessas pessoas.  

Os sistemas de suporte social são essenciais, sendo classificados em 

formais e informais. Entende-se por sistema formal os serviços de atendimento 

que incluam hospitais, instituição de longa permanência (ILPI), atendimento 

domiciliar, programas formais de capacitação de pessoal voltados ao atendimento 
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dessa população. Já o sistema informal ou rede de suporte social compreende as 

redes de relacionamentos entre membros da família, amigos, relações de 

trabalho, de inserção comunitária e de práticas sociais.79
  

 

[...] Para Stone, Cafferata e Sangl (apud Mendes).
80

 O cuidador 
principal é aquele que tem a total ou a maior responsabilidade pelos 
cuidados prestados ao idoso dependente, no domicílio. Os cuidadores 
secundários seriam os familiares, voluntários e profissionais, que 
prestam atividades complementares. Usa-se a denominação de cuidador 
formal (principal ou secundário) o profissional contratado (atendente de 
enfermagem, acompanhante, empregada doméstica, etc) e de cuidador 
informal, usualmente, os familiares, amigos e voluntários da comunidade. 
[...] 

 

Existem vários tipos de cuidadores não existindo categorias excludentes, 

mas sim complementares, podendo o cuidador apresentar mais de uma 

classificação.68,81  

 

 Cuidador remunerado – Recebe um rendimento pelo exercício da atividade 

de cuidar; 

 Cuidador voluntário – Não é remunerado; 

 Cuidador principal – Tem a responsabilidade permanente da pessoa sob seu 

cuidado; 

 Cuidador secundário – Divide de alguma forma, a responsabilidade do 

cuidado com o cuidador principal, auxiliando-o, substituindo-o; 

 Cuidador leigo – Não recebeu qualificação para o exercício profissional da 

atividade de cuidar; 

 Cuidador profissional – Possui qualificação específica para o exercício da 

atividade (enfermeiro, terapeuta etc); 

 Cuidador/familiar – Tem algum parentesco com a pessoa cuidada; 

 Cuidador terceiro – Não possui qualquer grau de parentesco com a pessoa 

cuidada. 

 

- Cuidado formal - Os cuidadores formais prestam cuidados no domicílio com 

remuneração e com poder decisório reduzido, cumprindo tarefas delegadas pela 

família ou pelos profissionais de saúde que orientam o cuidado. São profissionais 

capacitados para o cuidado, contribuindo de forma significativa para a saúde das 
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pessoas cuidadas. Esses cuidadores têm, em geral, formação de auxiliar ou 

técnico de enfermagem, com formação orientada para o cuidado em saúde dos 

portadores de patologia física ou mental, em função do atendimento de 

necessidades específicas.82 

- Cuidador informal ou familiar - trata-se de alguém da família ou de qualquer 

pessoa que possua alguma afinidade com o paciente, geralmente leiga sem a 

formação na área da saúde, que assume funções que na maioria das vezes não 

está preparada.19  O termo pode ainda ser definido como pessoa da comunidade 

que foi adquirindo experiência, cuidando de pessoas doentes e fez desse cuidado 

uma profissão informal.83  Esse cuidador, dependendo da intensidade com que 

presta cuidados, pode ser o responsável direto pela pessoa cuidada, sendo 

denominado cuidador principal, ou receber ainda auxílio financeiro para a 

execução de atividades de uma segunda pessoa, sendo assim denominado 

cuidador secundário.84   

Um estudo de familiares de pacientes dependentes observou que a escolha 

do cuidador não costuma ser ao acaso que a opção pelos cuidados nem sempre 

é do mesmo e sim é um desejo expressado pelo doente ou por falta de opção. 

Esse cuidado pode ocorrer também de forma inesperada para um familiar que ao 

se sentir responsável, assume esse papel mesmo não se reconhecendo como 

cuidador.85 

O cuidado às pessoas com lesões por pressão é assumido por 

cuidadores/familiares ou por outros cuidadores informais no período em que o 

paciente é liberado para a continuidade do cuidado em suas residências, neste 

cenário os cuidadores/familiares enfrentam desafios ao cuidar de quem vive com 

uma ferida crônica, como é o caso das pessoas com lesão por pressão. 

O ambiente familiar é considerado um dos mais propícios para promover o 

bem-estar do paciente, sob vários pontos de vista, principalmente o afetivo. Essa 

proximidade muitas vezes acelera o processo de melhora contribuindo para um 

resultado mais eficaz ao cuidado prestado.69,86 

O cuidado em domicílio está centrado no cuidador/familiar em suas 

respectivas inter-relações que compreende um significado amplo de um conjunto 
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de coisas, eventos e seres-humanos relacionando-se entre si. O domicílio é o 

local mais íntimo em que se vive e onde se encontra a essência do ser humano. 

No caso do paciente oncológico os cuidadores/familiares são quem 

promovem a continuidade do cuidado em sua residência ou no período da 

internação por conta das várias comorbidades que a doença acarreta no paciente, 

sendo assim imprescindível a presença de algum cuidador/familiar por todo 

período de internação ou após a alta no domicílio.62 

Diante dessa realidade, faz-se necessário que os profissionais de saúde 

promovam ações em conjunto com os cuidadores/familiares, reconhecendo a 

importância de contar com a parceria desses sujeitos nas atividades do cuidado 

em domicílio.87 

O processo de cuidar de pessoas com lesão por pressão deve ser vivido, 

diariamente, entre o ser que é cuidado e o ser que cuida num ambiente de 

interação pessoal, valorizando a sensibilidade e emoção na construção de um 

vínculo, que facilite a continuidade dos cuidados pós a alta hospitalar. 

No ambiente domiciliar, membros da família são frequentemente os únicos 

provedores de cuidados contínuos e às vezes as avaliações realizadas pelos 

profissionais de saúde podem ser fragmentadas. Assim, a rotina de observação 

do cuidador/familiar, quanto ao progresso do paciente, deve servir de referência 

para a tomada de decisão quanto ao plano de cuidados. Neste contexto torna-se 

indispensável que os cuidadores/familiares sejam considerados componentes 

essenciais para equipe de saúde, recebendo educação quanto à prevenção e 

cuida com a LPP, bem como o incentivo para a participação no planejamento dos 

cuidados de saúde.88 

O contexto domiciliar deve ser percebido por meio de uma perspectiva 

abrangente que vai além do espaço físico, que considera este ambiente como um 

conjunto de coisas, eventos e seres humanos correlacionados entre si e de certo 

modo, cujas entidades representam caráter particular e interferente mútuo e 

simultâneo.89 

O cuidado de pacientes com lesões por pressão no que concernem ao 

manejo e tratamentos específicos, exige do enfermeiro e da equipe interdisciplinar 

o delineamento de estratégias capazes de atender suas necessidades.90,91 
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A assistência domiciliar voltada aos pacientes com lesão por pressão requer 

uma comunicação ajustada entre o enfermeiro, paciente e cuidador/familiar, 

sendo essa última a principal provedora de cuidados, uma vez que a continuação 

dos cuidados em domicílio ‘fica sob sua responsabilidade.91  

O ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um profissional de saúde, 

portanto o cuidador/familiar não deve realizar procedimentos técnicos que sejam 

de competência dos profissionais de saúde, tais como: aplicações de injeção no 

músculo ou na veia, curativos complexos, instalação de soro e colocação de 

sondas, etc. As atividades que o cuidador/familiar vai realizar devem ser 

planejadas junto aos enfermeiros. Nesse planejamento deve ficar claro todas as 

atividades que o cuidador/familiar pode e deve desempenhar.91 

É importante que o enfermeiro deixe claro ao cuidador/familiar quais 

procedimentos ele não pode e não deve fazer, quais são de sua competência. As 

ações serão executadas de acordo com as necessidades da pessoa a ser 

cuidada e dos conhecimentos, habilidades, destrezas e disponibilidade do 

cuidador/familiar. É importante que exista uma parceria entre ambos e não uma 

transferência de ações e cuidados dos profissionais de enfermagem à pessoa que 

cuida. É importante que as tarefas a serem realizadas no domicílio, sejam 

sistematizadas e orientadas pelos enfermeiros, privilegiando aquelas relacionadas 

à promoção da saúde, à prevenção de incapacidades. O surgimento das lesões 

por pressões e a manutenção da capacidade funcional da pessoa cuidada e do 

seu cuidador, evitando-se assim, na medida do possível, o surgimentos de 

comorbidades e possíveis reinternações.91 

O domicílio é visto como um espaço em que pessoas idosas ou não, 

portadoras de doenças crônicas e outras afecções podem viver com qualidade de 

vida e manter a estabilidade da doença. Assim, a experiência de cuidar de doente 

em casa tem se tornado cada vez mais frequente no cotidiano das famílias. Neste 

contexto, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNPI) orienta que a 

assistência a essa população tenha como preocupação básica a permanência do 

idoso na comunidade, no seu domicílio, de forma autônoma, pelo maior tempo 

possível. Apesar dessa orientação, pressupõe-se que os cuidadores/familiares, 
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em maioria, não têm preparo técnico-científico para o desenvolvimento dos 

cuidados no domicílio e, muitas vezes, exercem de forma solitária.92 

 

2.4. As Políticas vigentes no cenário da doença oncológica, das lesões por 

pressões e do cuidado em domicílio 

 

2.4.1. Agenda Nacional de Prioridades na Pesquisa em Saúde no Brasil e 

Assistência Oncológica 

 

A construção e a implementação da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS) é um processo político que busca, em todas as 

suas etapas, a ampla participação de atores com experiências e linguagens 

distintas tanto da pesquisa como da saúde. A articulação em torno da Agenda é a 

ação mais importante na legitimação deste instrumento na Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no País, e permitirá que prioridades de 

pesquisa em saúde estejam em consonância com os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS). A ANPPS tem como pressuposto respeitar as necessidades 

nacionais e regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a produção de 

conhecimentos e bens materiais e processuais nas áreas prioritárias para o 

desenvolvimento das políticas sociais. Essa agenda constituiu-se como o primeiro 

exercício de definição de prioridades de pesquisa em saúde realizada no Brasil. A 

Agenda foi construída por um processo composto de cinco etapas sucessivas e 

que antecederam sua aprovação na 2.ª CNCTIS, conforme descrito a seguir.29 

 Situação de Saúde e Condições de Vida 

 Definição de Subagendas em Pesquisa 

 Definição de Temas de Pesquisa; 

 Consulta Pública; 

 2.ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 

Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde para assistir todas 

as etapas de construção da agenda criou um Comitê Técnico Assessor (CTA), 

composto por especialistas e gestores reconhecidos. A partir da metodologia 

utilizada em experiências nacionais e internacionais, foi ordenado um conjunto de 
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24 subagendas de pesquisa e referendado pelo CTA. Dentre as 24, destacou-se a 

subagenda (5) que descreve sobre as doenças não transmissíveis, na qual se 

incluem as doenças neoplásicas que aborda: A morbimortalidade, custo 

socioeconômico e qualidade de vida, letalidade, diferença regionais, fatores de 

risco, investigação dos mecanismos fisiopatológicos do desenvolvimento das 

neoplasias, desenvolvimento de métodos de diagnóstico e tratamento precoce, 

inclusive das técnicas de terapia celular, etiologia do câncer: fatores de risco 

genéticos e ambientais, incluindo resíduos tóxicos, suas interações e influência de 

fatores sociogeográficos, avaliação de programas de prevenção primária, de 

detecção precoce e de atenção a pacientes “fora de possibilidade terapêutica” 

(cuidados paliativos) e pesquisa clínica das neoplasias de maior prevalência no 

país, por meio da criação de redes nacionais integradas.29 

O câncer vem apresentando prevalência crescente na população brasileira. 

Exige, portanto, ações estratégicas no âmbito da atenção oncológica, que 

envolvem a busca de incentivo à pesquisa nas áreas da oncologia básica, 

translacional, clínica e epidemiológica, de acordo com as diretrizes traçadas na 

Política Nacional de Ciência e Tecnologia Inovação em Saúde.93  

Como responsável pela implantação da Política Nacional de Atenção 

Oncológica, o INCA empreende esforços para o crescimento da pesquisa e da 

incorporação de novas tecnologias para o controle do câncer. Além do estímulo 

aos seus grupos de pesquisa, estabelece prioridades nacionais para o incentivo à 

pesquisa e promove a articulação de grupos de pesquisadores para a dinâmica 

do trabalho em rede.  

Cerca de 40 pesquisadores de 14 instituições participaram, em abril de 

2005, de um seminário para a definição de Prioridades no Incentivo à Pesquisa 

Oncológica. O evento deu suporte à abertura de edital do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Saúde na área 

de oncologia. 93 

O estabelecimento de parcerias tem sido fundamental para o fortalecimento 

da pesquisa em oncologia no Brasil. Exemplo disso é o termo aditivo ao convênio 

assinado entre o INCA e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para o 

desenvolvimento de 24 projetos de pesquisa na área do câncer, que contarão 
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com aproximadamente R$ 4,7 milhões divididos em cinco redes de 

pesquisadores.  

Os projetos vão aumentar o parque tecnológico das duas instituições, 

promovendo o avanço do conhecimento científico em oncologia e também na 

formação de recursos humanos nesta área. O investimento será financiado pelo 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) e Secretaria da Atenção à Saúde 

(SAS) do Ministério da Saúde.  

  A ação produz impacto no Sistema Único de Saúde, principalmente:  

 Na avaliação de ações já previamente estabelecidas na rede de atenção 

oncológica;  

 No estabelecimento de metodologias que possam contribuir para a prevenção 

e diagnóstico, com otimização da relação custo-efetividade na avaliação de 

métodos para melhora do tratamento e prognóstico do câncer, propiciando mais 

segurança e maior sobrevida aos pacientes;  

 Na modernização do parque tecnológico e na geração de conhecimento na 

fisiopatologia do câncer; 

 No aumento da capacidade de formação de pesquisadores com foco na 

investigação oncológica.  

Também nesse sentido, o Ministério da Saúde implantou em 2004 o 

“Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde”. O objetivo 

é estabelecer parcerias com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

(FAP), incentivando, assim, a produção científica de acordo com a Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde.  

Dentro dessa iniciativa, o INCA se uniu à Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) para a formação de 

uma Rede de Diagnóstico Molecular em Oncologia no Estado do Rio de Janeiro.  

As diretrizes de pesquisa do INCA envolvem a produção de conhecimento 

científico, a melhoria nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos e a formação 

de pesquisadores para a atuação em todo o território nacional.93 

Os pesquisadores estão organizados em programas científicos nas 

diferentes áreas do conhecimento: Aconselhamento Genético, Biologia Celular, 

Transplante de Medula Óssea, Saúde Coletiva, Farmacologia, Genética, Medicina 
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Experimental, Onco-Hematologia e Pesquisa Clínica, totalizando 24 grupos de 

pesquisa cadastrados no CNPq. Os grupos também contam com bolsistas de 

estágios nas modalidades de iniciação científica, aperfeiçoamento, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado.93  

Quadro 4 - As linhas de pesquisa do INCA 

Linfócitos T e Hematopoese Grupo de estudo imunomolecular das hemopatias 
malignas e do transplante de medula óssea 

Inflamação e Câncer Regulação Genética 

Pesquisa Clínica em Oncologia 
Grupo de Biologia Estrutural 

Estudos Translacionais em 
Oncologia 

Estudos em controle do Tabaco 

Neoplasias Hematológicas e 
Transplante de Medula Óssea 

Filogênese do Apoptose 

Biologia Molecular Aplicada ao 
Diagnóstico do Câncer 

Estudo multidisciplinar e imunomolecular sobre incidência 
e patogênese das leucemias 

Aconselhamento Genético Grupo de estudo de epidemiologia imunomolecular das 
leucemias 

Farmacologia Celular Sinalização e Reconhecimento de células apoptóticas 

Farmacogenética Diagnóstico Molecular 

Câncer Ambiental e Ocupacional Epidemiologia do câncer e de comportamentos de risco 

Genética tumoral e análise de 
genomas 

Resistência às drogas nas neoplasias 

 

Todos os programas buscam promover o intercâmbio com instituições no 

Brasil e no exterior. Somente em 2005 os grupos de pesquisa do INCA captaram 

R$ 6,17 milhões em auxílios para pesquisa. Em junho de 2006, a Financiadora de 

Estudos e Projetos, FINEP, aprovou um projeto com o custo de R$ 1,2 milhões 

para implantação de um Programa de Oncovirologia no INCA. 

 

Quadro 5 – Instituição de pesquisas 

CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

UFRJ – ICB 
Depto Bioquímica Médica e Farmacologia 

Instituto de Microbiologia 

International Agency for Cancer Research Lyon – 
France 

FIOCRUZ Universidade Livre de Amsterdã – Holanda 

UERJ - Instituto de Biologia University of Toronto – Canada 

USP - Departamento de Parasitologia St. Jude’s Hospital Memphis – EUA 

UFRGS 
NCI - Laboratory of Genomic Diversity 
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Desde 2005, o INCA faz parte da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em 

Hospitais de Ensino. A Rede conta com 14 unidades credenciadas pelos 

Ministérios da Saúde e de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. Coube ao 

instituto coordenar projetos interinstitucionais na área da oncologia, além de 

contribuir para a formação de profissionais qualificados em pesquisa clínica. 

Resultado disso foi a formação da primeira turma de enfermeiras em pesquisa 

clínica, em junho de 2006. Na área da pesquisa clínica, há estudos 

observacionais, moleculares e prognósticos em desenvolvimento, além de 29 

ensaios clínicos em andamento.93 

 

2.4.2. Política Nacional de Atenção Oncológica 

 

A política nacional de atenção oncológica estabelecida pela Portaria do 

Ministério da Saúde 2.439, de 08 de dezembro de 2005, envolve a promoção da 

saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação do paciente com 

câncer, bem como os cuidados paliativos. Organiza-se de forma articulada entre o 

Ministério da Saúde e as Secretarias de saúde dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios.94 

A preocupação com a prevenção e controle do câncer, tomando-o como um 

problema de saúde pública, iniciou-se nos anos 30 por um grupo de médicos 

liderado pelo Prof. Mário Kröeff. Naquela época, já se idealizava uma “ampla 

política sanitária de combate ao câncer”, de âmbito nacional, que fosse capaz de 

orientar as ações preventivas e assistenciais em larga escala e corrigindo a 

tendência, que também já se verificava no Brasil, de se priorizar as ações 

terapêuticas individuais, levadas a cabo nos ambientes médico-hospitalares.94 

Porém, uma evolução efetiva nesse sentido não se deu até 1986, quando o 

Ministério da Saúde, no âmbito da ainda existente Campanha Nacional de 

Combate ao Câncer, passou a desenvolver ações descentralizadas nas áreas da 

informação prevenção e educação em Oncologia. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde, a 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, estruturas regimentais foram atualizadas e, também em 
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termos da prevenção e controle do câncer, as novas diretrizes vieram reforçar e 

ampliar aquelas ações.94 

Em 1999, deu-se início à estruturação funcional e técnico-gerencial para o 

controle do câncer de mama. No campo da formação de recursos humanos, em 

praticamente todas as profissões, níveis e especialidades essenciais para a 

prevenção e assistência oncológica. 

A regulamentação técnico-gerencial e a descentralização progressiva, na 

área da assistência oncológica, foram operacionalizadas a partir das portarias 

ministeriais 3.535 (estruturação dos serviços oncológicos e reorganização do nível 

terciário no sistema de alta complexidade em Oncologia), a portaria 3.536 (novas 

regras para autorização, cobrança e pagamento de procedimentos 

quimioterápicos e radioterápicos), ambas de 02 de setembro de 1998, e todas as 

que se seguiram a elas relacionadas.94 

Na área de transplante de medula óssea, a portaria ministerial 1.217, de 

1999, reorientou o cadastramento de serviços e criou novos procedimentos, 

inclusive os de inclusão de doadores no Registro Nacional de Doadores 

Voluntários de Medula Óssea e os de busca nacional e internacional de 

doadores.94 

Em maio do ano 2013 o Ministério da Saúde (MS) institui a Política Nacional 

para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

portaria 874.91 

O objetivo da política é a redução da mortalidade e da incapacidade 

causadas pela doença e ainda possibilitar a redução da incidência de alguns tipos 

de câncer, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários 

com a enfermidade, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção 

precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.94 

As ações de combate ao câncer envolvem desde os cuidados de saúde 

preventiva, associada à atenção básica, até a alta tecnologia, aplicada a 

realização de exames e a modernos tipos de tratamentos, relacionados à 

assistência de alta complexidade. Entende-se por Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia o hospital que possua condições técnicas, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=129&data=17/05/2013
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instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados a prestação de 

assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamentos dos cânceres mais prevalentes no Brasil.94 

 

2.4.3. Políticas Públicas de Segurança do Paciente 

 

A lesão por pressão por ser entendida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como um problema de saúde pública é vista como um evento adverso que 

pode ser totalmente previsível, ganhando espaços nas discussões de políticas 

públicas de Segurança do Paciente. 

No início deste século, o Instituto de Medicina (IOM) dos Estados Unidos da 

América (EUA) passou a incorporar “segurança do paciente” como um dos seis 

atributos da qualidade, com a efetividade, a centralidade no paciente, a 

oportunidade do cuidado, a eficiência e a equidade.24 

 Demonstrando preocupação com a situação a OMS em 2004, criou a World 

Alliance for Patient Safety. Os objetivos desse programa, (que passou a chamar- 

se Patient Safety Program) eram, entre outros, organizar os conceitos e as 

definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e 

mitigar os eventos adversos.6,95,96 

As instituições Rede Sentinela são capacitadas sobre gestão de risco e de 

segurança do paciente, metodologias para planejamento, monitoramento, 

comunicação de eventos adversos e dos riscos em saúde, entre outras. O 

objetivo é o fortalecimento das ações de vigilância sanitária e a busca contínua de 

uma gestão do risco sanitário a contento com o desenvolvimento da qualidade e 

do aprimoramento de práticas seguras nos serviços de Saúde. Alguns centros de 

ensino e pesquisa têm realizado pesquisas e publicados trabalhos afins.97 

Em 2006, foi realizado o primeiro Fórum Internacional Sobre Segurança do 

Paciente e Erro de Medicação, organizado pela Associação Mineira de 

Farmacêuticos, em Belo Horizonte, em parceria com o Institute for Safe 

Medication Practices (ISMP)/EUA. Este foi decisivo para a criação, em 2009, do 

ISMP Brasil entidade multiprofissional que tem promovido eventos nacionais e 
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internacionais sobre o tema e publicado boletins, capítulos em livros e artigos 

sobre erro de medicação.97 

Os enfermeiros, assim como os farmacêuticos, vêm se organizando em 

entidades que visam melhorar a segurança do paciente, entre as quais se 

destacam a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(Rebraensp) e a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética 

(Sobenfee). A Rebraensp foi criada em maio de 2008, vinculada à Rede 

Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente (Riensp) como uma 

iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Os objetivos da 

Rebraensp são disseminar e sedimentar a cultura de segurança do paciente nas 

organizações de Saúde, escolas, universidades, organizações governamentais, 

usuários e seus familiares.97 

A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos 

básico, definido pela OMS, deva ser elaborado e implantado: prática de higiene 

das mãos em estabelecimentos de Saúde; cirurgia segura; segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos; identificação de pacientes; 

comunicação no ambiente dos estabelecimentos de saúde; prevenção de quedas; 

úlceras por pressão; transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e uso 

seguro de equipamentos e materiais. Esses protocolos são os recomendados 

pela OMS, quer nos desafios globais – prática de higiene das mãos em 

estabelecimentos de saúde; cirurgia segura quer nas chamadas soluções de 

segurança para o paciente – medicamentos com nomes e embalagens 

semelhantes; controle de soluções eletrolíticas concentradas; garantia da 

medicação correta em transições dos cuidados (conciliação medicamentosa); 

identificação do paciente; comunicação correta durante a transmissão do caso.97 

Humanização, corresponsabilidade e parceria, são termos utilizados no 

Programa Paciente pela Segurança do Paciente e remetem a uma perspectiva de 

envolvimento do paciente e de seus familiares no cuidado. A visão desse 

programa é o de “um mundo em que os pacientes devem ser tratados como 

parceiros nos esforços para prevenir todo mal evitável em saúde”. 

Corresponsabilidade e vínculos solidários, utilizados na PNH, são termos que 

correspondem ao termo parceria, utilizado no Programa Paciente pela Segurança 
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do Paciente e remetem a uma perspectiva de envolvimento do paciente e de seus 

cuidadores/familiares no cuidado.98 

 

2.4.4. Políticas para Assistência Domiciliar  

 

O Programa de Internação Domiciliar (PID) é uma modalidade de internação 

extra-hospitalar que assiste a pacientes que necessitam de cuidados especiais de 

saúde, mas que podem permanecer internados em seu domicílio. O PID, objetiva 

a desospitalização humanizada eficaz e de qualidade com foco nas atividades de 

promoção e prevenção à saúde, representando uma estratégia na reversão do 

atual modelo hospitalocêntrico.99 

A melhor utilização do sítio hospitalar é um desafio para os atuais sistemas 

de saúde, com a otimização de recursos hospitalares e redução de internações 

evitáveis. Em resposta a esta demanda, houve um ato na consolidação da atual 

Política de Atenção Domiciliar com o lançamento da Portaria 2.527 de 27 de 

Outubro de 2011 que regularizou o Programa Melhor em Casa e definiu a 

Atenção Domiciliar como nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou 

complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de 

promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas 

em domicílio, com garantia da continuidade de cuidados com vistas à redução da 

demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de 

usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à 

ampliação da autonomia dos pacientes, integrada às redes de atenção à 

saúde.100,101  

Essa modalidade assistencial é realizada por uma equipe multiprofissional 

de saúde que presta assistência a pessoas acamadas, dependentes de um 

cuidador que as auxilie nas atividades de vida diária, portadoras de sequelas e/ou 

comorbidades de doenças crônicas como: cuidados paliativos oncológicos e 

neurológicos, lesões por pressão em graus moderado e grave, traqueostomia e 

com quadros clínicos estáveis. Não fazem parte do público alvo do programa, 

pessoas com necessidade de ventilação mecânica invasiva contínua e 

enfermagem intensiva.101 
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A assistência domiciliar constitui uma atividade básica a ser realizada em 

Atenção Primária à Saúde para responder às necessidades de assistência de 

pessoas que, de forma temporária ou permanente, estão incapacitadas para 

deslocarem-se aos serviços de saúde. Em seu desenvolvimento intervêm de 

forma diferenciada todos os componentes da equipe de saúde, estando a 

resolutividades relacionada com a composição da mesma e as condições 

proporcionadas à equipe pelo doente, família e domicílio.  

As mudanças e potencialização da atenção primária à saúde no Brasil a 

partir da implantação da Estratégia de Saúde da Família têm repercutido na 

assistência domiciliar, que passou de uma assistência pontual com conotações 

exclusivamente sanitárias, a ser parte de um processo de atenção continuada, 

integral e multidisciplinar no qual se realizam funções e tarefas sanitárias, 

assistenciais e sociais, dentro da lógica da vigilância à saúde. As mudanças 

sociodemográficas, junto com outros fatores: novas técnicas assistenciais, o 

crescimento dos gastos por hospitalização e a busca por um cuidado mais 

humanizado mantendo a pessoa enferma sempre que possível em seu contexto 

familiar habitual, tem reforçado a assistência domiciliar.102 

Nos países desenvolvidos, tem-se observado uma tendência para a redução 

dos investimentos nos setores de saúde e de benefícios e para uma ampliação 

das responsabilidades familiares pelo sustento e assistência a esses idosos. Em 

países como a Holanda, as agências públicas de assistência domiciliar oferecem 

assistência para mais de dois milhões de pacientes, o que representa 12% da 

população. Isso possibilita que esses pacientes idosos em sua maioria, 

permaneçam em seus domicílios mesmo quando doentes ou com deficiências, 

evitando as internações.9 
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CAPÍTULO III 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A presente pesquisa está fundamentada no pensamento do filósofo francês 

Maurice Merleau Ponty, inserido no movimento filosófico do século XX.  

 

Figura 10 

 
 

 

Maurice Merleau Ponty nasceu em 04 de março de 1908 em Rochefortsur – 

Mer. Estudou na École Normale Supérieure de 1926 à 1930, período em que 

conheceu Jean Paul Sartre entre outros com os quais formaria a geração dos 

existencialistas nas décadas de quarenta e cinquenta . De 1930-1935 tornou-se 

professor de curso secundário. Em 1945 tornou-se doutor em filosofia, no qual 

defendeu a “tese de Estado” Fenomenologia da Percepção. Morreu em 03 de 

maio de 1961 vítima de embolia pulmonar.  

Maurice Merleau-Ponty, considerado um dos herdeiros de Edmund Husserl, 

tem a sua obra centrada na percepção, tendo como preocupação principal definir 

http://nanamada.blogspot.com.br/2010/11/le-doute-de-

cezanne-maurice-merleau.html 



72 
 

 
 
 

que todo conhecimento presente em nossa consciência passou previamente pela 

percepção. Sua filosofia também pode ser definida como filosofia do corpo, pois 

através e a partir dele que se estabelece a nossa existência no mundo.103 

A Pesquisa de Merleau Ponty centraliza-se na análise da existência concreta 

e na experiência humana em sua totalidade. Ele realiza esta análise 

principalmente pelo exame da percepção. Por esta análise somos levados à 

espessura da coisa e do mundo, na qual se enraízam a razão.104 Suas reflexões 

sobre temas como a percepção, o corpo, o tempo, a liberdade, a sexualidade, a 

dialética, a estética, dentre outros, têm como pano de fundo a existência e de 

como o homem aí se temporaliza e se espacializa, via corpo sensível-mundo-

sensível, enquanto poder doador de significados.105 

Maurício Merleau-Ponty nasceu em 1908, fez parte na década de 1930, de 

uma juventude que transformou a tradição filosófica na França: uma “geração 

descontente” com a tradição do ensino de filosofia e que sugeria que o filósofo 

falasse do mundo “em carne e osso”, configurando-se assim o existencialismo 

francês.  Merleau-Ponty é considerado um dos mais importantes filósofos francês 

do século XX. Depois de se graduar, lecionou filosofia e fez uma pesquisa sobre 

percepção. E em 1942 publicou sua dissertação intitulada “A estrutura do 

Comportamento.”106                     

Suas preocupações filosóficas perpassam todo o tempo, questões 

psicológicas importantes, discutidas em o Primado da Percepção e suas 

consequências filosóficas e na obra mais conhecida do grande público, 

Fenomenologia da Percepção, de sua tese de doutoramento.106 

Fenomenologia da Percepção é uma visão fenomenológica do homem, do 

mundo e seus acontecimentos, sendo aberto para os fatores existenciais e assim 

ter a compreensão do que possa vir pelos vários aspectos apresentados. Com 

isso, deve ter entendimento da história a partir da ideologia, da política e da 

religião ou até mesmo da economia, podendo haver compreensão de todas as 

maneiras e ao mesmo tempo, pois tudo tem um sentido.107  

A fenomenologia faz a leitura dos fenômenos, ela acolhe algo que lhe é 

apresentado, ela faz a correlação do sujeito-objeto, se preocupa ainda em mostrar 

como se dá a constituição dos sentidos pelo sujeito, ou seja, no dizer de Merleau 
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Ponty, como o sentido se faz pelo homem e para o homem em cruzamento de 

suas experiências. Em uma pesquisa qualitativa pautada na fenomenologia de 

Merleau-Ponty, esse cruzamento de experiência deverá emergir na relação entre 

o sujeito colaborador e o investigador, no decorrer da pesquisa, para que 

aconteça uma troca de saberes e evolução do conhecimento.108 

 A fenomenologia de MERLEAU-PONTY é existencialista, no sentido de que 

se preocupa com a existência do homem num mundo pré-dado. Trata-se de uma 

filosofia que não está interessada no abstrato, mas sim num “homem histórico”, à 

medida que este se engaja e existe no mundo. Seguindo Husserl, Merleau-Ponty 

propõe o retorno às coisas mesmas, na busca das essências dos objetos, das 

qualidades, essas coisas vistas como parte de um mundo vivido, experienciado, 

que constitui um mundo do irrefletido, sobre o qual se constroem as ciências.109 

 “A verdade não habita o homem interior”, ou seja, “não há homem interior”, 

há o homem no mundo e é no mundo que ele se conhece. Isso supera a noção de 

uma consciência fechada sobre si próprio. Não se trata de negar o mundo interior, 

como o fazem os empiristas, e não nega a existência do mundo exterior, como o 

fazem os idealistas.  

A experiência vivida, pré-reflexiva do ser no mundo, no sentido de ser 

lançado ao mundo, com a sua intencionalidade, num mundo que já está aí, 

pronto, mas não totalmente prontas. Estas são as concepções fundantes da 

fenomenologia merlopontiana, voltada para a compreensão do homem como ser 

em situação, nunca totalmente livre, mas num mundo também nunca totalmente 

acabado: nascer é, ao mesmo tempo, nascer do mundo e nascer no mundo. O 

mundo já está constituído, embora também nunca completamente.  

Sob a primeira relação, somos solicitados; sob a segunda, somos abertos a 

uma infinidade de possibilidades. Porém, essa análise ainda é abstrata, porque 

existimos sob as duas relações ao mesmo tempo. Não há jamais, pois, 

determinismo e tampouco escolha absoluta, nunca sou coisa e nunca consciência 

pura.109 

A Fenomenologia tem sido vista pelas enfermeiras como um importante 

método de aproximação para compreender a experiência de cuidar. Percebida 

como um modo mais adequado de estudo para investigar o mundo vivido.  
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A fenomenologia merlopontiana busca a compreensão do fenômeno 

interrogado, não se preocupando com explicações e generalizações.110 

Constitui-se como uma alternativa de pesquisa para a enfermagem, uma vez 

que, trabalhando com o humano, surge a possibilidade do olhar fenomenológico 

para o outro, situado no mundo em sua totalidade o qual tem como enfoque 

central à compreensão dos fenômenos, dirigindo-se para a vivência cotidiana.103 

O referencial teórico a ser utilizado, baseia-se no enraizamento da 

consciência do corpo, o que caracteriza a busca de um pensamento que dê conta 

do homem como ser no mundo, usando a designação própria a fenomenologia 

existencial.111  

Merleau Ponty trata do corpo, o corpo próprio, o corpo vivido, a partir do qual 

posso estar no mundo em relação com os outros e com as coisas. Para ele, o 

corpo é “nosso ancoradouro no mundo”, ou “o nosso meio geral de deter um 

mundo”. Ultrapassando a concepção materialista de corpo, que o considera como 

objeto, e a visão espiritualista que o desconsidera, opondo-o à alma, o corpo para 

Merleau Ponty confunde-se com o “eu próprio”- “eu não tenho um corpo”, mas sim 

“eu sou o meu corpo.”109 

Assim, ouvir, as experiências vivenciadas pelos cuidadores/familiares 

enquanto ser no mundo vivido do cuidar de lesão por pressão do seu ente querido 

no ambiente domiciliar, permitirá o acontecimento da relação de confiança e 

afetividade entre entrevistador e participantes, promovendo um aprendizado 

mútuo dos significados e essenciais entre ambos.  Aproximar o referencial teórico 

poderá transcender nuances dos sujeitos até então não vistas e trazer 

possibilidades de cuidado que impactem os serviços de saúde.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

O estudo é descritivo com abordagem qualitativa, ancorado nos princípios da 

fenomenologia de que desvelar o fenômeno só será possível através da 

compreensão da percepção dos cuidadores/familiares dos pacientes oncológicos 

que corresponde àquela que “trabalha a subjetividade dos sujeitos” cujas 

variáveis não podem ser mensuradas a nível intervalar ou da razão e possui 

caráter descritivo por “descrever as características de uma determinada 

população ou fenômeno.112 

Os métodos qualitativos são métodos das ciências humanas que pesquisam, 

explicitam, analisam fenômenos visíveis ou ocultos. Esses fenômenos, por 

essência, não são passíveis de serem medidos (uma crença, uma representação, 

um estilo pessoal de relação com o outro, uma estratégia face um problema, um 

procedimento de decisão, eles possuem as características específicas dos “fatos 

humanos”. O estudo desses fatos humanos se realiza com as técnicas de 

pesquisa e análise que, escapando a toda codificação e programação 

sistemáticas, repousam essencialmente sobre a presença humana e a 

capacidade de empatia, de uma parte, e sobre a inteligência indutiva e 

generalizante, de outra parte.113 

 A abordagem qualitativa tem como identidade o reconhecimento da 

existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, numa 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, e uma postura interpretativa, 

portanto não neutra, nem imparcial do sujeito-observador que atribui um 

significado aos fenômenos que interpreta. As abordagens qualitativas têm 

propósitos comuns ao analisar o significado atribuído pelos sujeitos aos fatos, às 

relações e às práticas profissionais.113 

A pesquisa fenomenológica é originada, frequentemente, por inquietações 

do pesquisador (como todos os outros tipos de pesquisa), mas este não inicia sua 
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investigação a partir de teorias ou explicações acerca do tema a ser pesquisado. 

Ele começa seu trabalho pela interrogação do fenômeno que pretende conhecer 

através da descrição que as pessoas entrevistadas fazem de sua experiência 

sobre o tema.110 

 

4.2. Participantes da Pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 17 cuidadores/familiares de pacientes oncológicos 

em tratamento, matriculados no ambulatório de oncologia clínica do INCA, de 

ambos os sexos. As entrevistas foram encerradas devido a saturação dos dados 

por ter se desvelado o fenômeno em estudo.  

Como critérios de inclusão, foram considerados os seguintes aspectos: 

O cuidador/familiar dos pacientes em atendimento no ambulatório de oncologia 

clínica que acometido por uma ou mais lesões por pressão em estágios I, II, II, IV 

ou não classificável, que fosse o cuidador principal do paciente, os maiores de 18 

anos e os que aceitem participar da pesquisa. 

Critério de exclusão: os cuidadores/familiares de pacientes matriculados no 

ambulatório de Hematologia e Clínica Cirúrgica, os não matriculados no 

ambulatório de oncologia clínica, os cuidadores/familiares dos pacientes que não 

possuíam lesão por pressão, os menores de 18 anos e os cuidadores formais (os 

profissionais com formação técnica) que não fossem o cuidador principal do 

paciente. 

 

4.3. Seleção dos Participantes da Pesquisa 

 

A captura dos participantes foi realizada pela pesquisadora nos dias fora dos 

dias de plantão, no período das 08h00min às 18h00minh. Assim foi possível ter 

mais tempo para contactar e convidar os cuidadores/familiares de pacientes 

acometidos por LPP, que após saírem da consulta médica, procuravam a 

enfermagem para realização dos curativos das lesões, bem como de orientações 

e material para a continuidade do cuidado em domicílio, ou quando retornavam 

para avaliação, orientação e realização do curativo da lesão por pressão 
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previamente agendada pela enfermagem a participarem da pesquisa.  

Outra forma de captura dos participantes era através do contato feito por 

telefones pela pesquisadora aos enfermeiros responsáveis pelo plantão das 

enfermarias de oncologia clínica, situada no oitavo andar, a fim de identificar se 

no setor havia paciente com LPP. Nesse caso, a pesquisadora se dirigia até a 

enfermaria e fazia o contato pessoal com o enfermeiro responsável para obter 

maiores informações sobre o estado clínico do paciente e as condições e o 

número de lesões que o paciente possuía, bem como saber se o mesmo estava 

com acompanhante e se naquele momento poderia participar da pesquisa. 

Quando da resposta negativa, era anotado o nome, o número de registro do 

paciente, a enfermaria e o leito para o contato em outro momento, quando da 

resposta positiva era solicitado à permissão para se dirigir até a enfermaria e 

assim identificar quem era o acompanhante. Em ambos os casos, a seleção dos 

participantes era realizada de acordo com os critérios de elegibilidade. 

 O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foi devidamente 

oferecido aos participantes. As entrevistas foram realizadas em uma sala 

reservada nas dependências do ambulatório de oncologia clínica e nas 

enfermarias do oitavo andar HC I a fim de que não houvesse possíveis 

interrupções. Foram realizadas 17 entrevistas no período 20/05/2016 a 

08/07/2016, as mesmas tiveram duração entre o mínimo de 15min e o máximo de 

35min. 

 

4.4. Riscos e Benefícios 

 

Riscos: A pesquisa poderá trazer riscos potenciais de ordem emocional em 

sua realização junto aos cuidadores/familiares. Para tanto, caso o participante 

necessite de suporte emocional, o mesmo será encaminhado ao setor de 

psicologia que na instituição, fica próximo ao local onde serão realizadas as 

entrevistas. 

Benefícios: A troca de experiências vivenciadas entre o entrevistado e o 

entrevistador no contexto do cuidado no ambiente domiciliar e fornecimento de 

informações que auxiliem na elaboração de tecnologias que facilitem o cuidado 
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em domicilio e a melhoria na qualidade da assistência de pacientes portadores de 

LPP.  

 

4.5. Cenário da Pesquisa 

 

O cenário utilizado para realização da pesquisa foi o ambulatório de 

Oncologia Clínica do Instituto Nacional do Câncer (INCA), na unidade 1 (HC1). 

O HC1 possui diversos setores para atendimento hospitalar: atendimento 

emergencial, internações, bem como as consultas ambulatoriais. Os ambulatórios 

são distribuídos dentre as áreas internas e externas da Instituição e se dividem de 

acordo com os tipos de câncer, obedecendo às suas especificidades. Assim 

temos os ambulatórios de: abdome, dermatologia, neurologia, tórax, cabeça e 

pescoço, pediatria, hematologia, plástica, clínica da dor, urologia e oncologia 

clínica. 

O ambulatório de Oncologia Clínica conta com nove consultórios para 

consultas previamente agendadas, um consultório para atender as intercorrências 

clínicas, uma sala para realização de procedimentos médicos e uma sala de 

repouso para pacientes que irão internar ou que necessitem apenas realizar 

procedimentos de enfermagem e depois estarem liberados. Incluídos nestes 

procedimentos são realizados os curativos de lesões cutâneas de qualquer 

origem como: Micose fungóide, lesões tumorais, úlceras por pressão e etc.  

O fluxo de atendimento no ambulatório de oncologia clínica (OC) acontece 

de duas formas: por encaminhamento externo ou interno. Externo ocorre através 

do Sistema de Regulação de Vagas (SISREG), para o primeiro atendimento e o 

interno, é feito pelos ambulatórios cirúrgicos, para avaliação do início do 

tratamento com Quimioterapia ou Radioterapia. 

 

4.6. Aspectos éticos e legais 

 

A investigação assegurará as premissas éticas que cabem em pesquisas 

com seres humanos, como dispostos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS).114
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  A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense que teve como 

número CAAE 54651216.2.0000.5243 e ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), visto que envolvem os cuidadores/familiares 

de pacientes oncológico que se encontra em tratamento ambulatorial do INCA. O 

estudo teve como número CAAE: 54651216.2.3001.5274.  

Os participantes receberam todas as explicações sobre os objetivos e as 

contribuições do estudo após a entrega do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) de acordo com o modelo utilizado pelo INCA. Foi dada a 

opção de tomar ciência do conteúdo através da leitura feita pelos mesmos ou pela 

pesquisadora. Após concordarem, todos assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido que foi emitido em duas vias, sendo que uma permaneceu com 

o participante e a outra com o pesquisador. Foram garantidos o respeito aos seus 

direitos de preservação de sua identidade e sigilo de seus depoimentos. Nesse 

sentido, a participação foi voluntária e os participantes tiveram a liberdade de 

participar ou retirar-se do estudo sem qualquer tipo de prejuízo para si.    

A identificação dos sujeitos se deu pela letra “E” de entrevistado e números 

arábicos crescentes (E-1) à (E-17) sequencialmente a fim de preservar o 

anonimato dos participantes.  

 

4.7. Coleta de dados 

 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a entrevista individual semi-

estruturadas fenomenológica que permite ao cliente penetrar a verdade mesma 

de seu existir, sem qualquer falseamento ou deslize.115 Servindo como veículo de 

comunicação, é organizado em torno de uma questão direcionada para certo 

tema, mas aberta para ambiguidades e explorar o mundo vivido do entrevistado, 

definido como experiência consciente e está à procura do sentido que este mundo 

vivido tem para o entrevistado. Neste processo, a consciência do entrevistador, 

modifica-se, amplia-se, atualiza-se na interação com o participante.116  

 O instrumento utilizado para coleta de dados foi um formulário de perguntas, 

a fim de caracterizar os dados sóciodemográficos dos cuidadores/familiares, dos 
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pacientes e os dados a cerca da lesão por pressão, bem como um roteiro com 

perguntas abertas possibilitando estabelecer diálogo para obtenção das 

informações especialmente da dimensão subjetivas. O que se busca na pesquisa 

fenomenológica são os significados que os sujeitos atribuem à sua experiência 

vivida, significados esses que se revelam a partir das descrições do sujeito.110 

As entrevistas só eram iniciadas, após a apresentação dos objetivos do 

estudo, da apresentação do formulário de caracterização sociodemográfica e do 

roteiro de perguntas fenomenológica, bem como da aplicação do TCLE, ambos 

eram lidos e preenchidos pela pesquisadora se o participante assim o desejasse. 

Após o início da entrevista a medida que ocorria a interação entre entrevistador e 

participante, surgiram comentários e perguntas por parte dos participantes que 

prontamente foram esclarecidas ou respondidas pela pesquisadora. A fim de 

compreender um determinado aspecto do depoimento e de sintetizar o que havia 

compreendido, foram feitos alguns questionamentos e perguntas pertinentes ao 

estudo de modo que o entrevistado pudesse fazer possíveis correções sobre a 

percepção da pesquisadora em relação as suas expressões. 

As entrevistas foram gravadas após a autorização dos participantes e os 

dados coletados submetidos à análise. A técnica de gravação foi utilizada por ter 

a vantagem de registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando o 

entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado além da 

percepção que são conduzidas pelas expressões do entrevistado.117  

O momento da entrevista não pode ser um procedimento mecânico, mas sim 

um encontro social uma relação pesquisador e pesquisado, caracterizada pela 

empatia, intuição e imaginação. Pois essa forma de conduzir a pesquisa trás em 

si a subjetividade, sendo possível compreender o  pensamento do entrevistado, 

penetrando no seu mundo, sua presença e sua vida, envolvendo-se com ele, 

sendo tomado pelo seu gesto linguístico. Compreender o pensamento do cliente 

enquanto se entrevista é também entender o silencio que se faz comunicação.110  

A liberdade obtida através da utilização desta técnica facilitou a transcrição e 

a análise das informações obtidas durante a entrevista, pois permitiu o contato do 

pesquisador com todo o conteúdo fornecido pelo participante da pesquisa.118 
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4.8. Organização e tratamento dos dados 

 

O tratamento e a análise dos depoimentos se deram a partir da 

compreensão dos fenômenos a luz do referencial filosófico e metodológico de 

Merleau-Ponty, uma vez que, em um estudo fenomenológico não existe um 

método único, existem trajetórias que podem revelar caminhos adequados na 

busca da compreensão e significados dos fenômenos.117 

O método fenomenológico tem como objetivo, transcender as 

particularidades empíricas em que se investe o fenômeno enquanto aparências, o 

mesmo tem por objeto a “vivência” e não o fato psíquico ou “estado” da 

consciência atual através do qual o fenômeno acontece. O fenômeno é um fato 

“vivido” e não apenas um fato, não é saber sobre o fenômeno e sim buscar 

compreender esse fenômeno.108 

A descrição de uma situação vivida no cotidiano é o início para aplicação do 

método fenomenológico. Parte de uma posição anterior à do pensamento 

reflexivo, chamado de pré-reflexivo, que consiste na “volta às coisas mesmas”. O 

pesquisador obtém depoimentos sobre aquilo que está diante dos seus olhos, tal 

como aparece.109 

[...] A aplicação do método fenomenológico no campo da pesquisa 
ressalta o interesse do pesquisador nos significados atribuídos pelos 
sujeitos entrevistados às percepções que eles têm daquilo que está 
sendo investigado. A pesquisa fenomenológica objetiva construir uma 
compreensão acerca do fenômeno estudado mediante a captação da 
intencionalidade (da experiência intencional, vivida) revelada nos relatos. 
A pessoa entrevistada é considerada como um “atribuidor de sentido” às 
situações vivenciadas em seu cotidiano, e não como alguém que 
meramente repete idéias adquiridas de forma mecânica. Assim, é  
justamente a compreensão desses significados atribuídos ao fenômeno 
que o pesquisador pretende alcançar através do método 
fenomenológico. Este permite a descoberta de certos determinantes 
sobre os sujeitos e sobre a situação abordada na pesquisa, ou seja, a 

expressão da vivência [...]119 

 

Tudo aquilo que sei no mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir da visão 

minha ou de uma experiência do mundo sem o qual os símbolos da ciência não 

poderia dizer nada. Todo o 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 da qual ela é a expressão segunda.107 



82 
 

 
 
 

Aproximação do método fenomenológico surgiu com as unidades de 

significação adotadas de acordo com Hanan120 nas etapas de Giorgi: a descrição 

dos relatos; a leitura dos relatos; a extração das unidades de significação; a 

transformação das unidades de significação em linguagem ou conceitos 

científicos e a integração do todo (Hermenêutica). 

 

4.9. Trajetória metodológica segundo as etapas de GIORGI. 

 

Figura 11 - Esquema adaptado das etapas de Giorgi de acordo com Hanan 

 

 

Os depoimentos gravados foram ouvidos atentamente e transcritos na 

íntegra exatamente como foram relatadas pelos entrevistados, sem nenhuma 

alteração ou interpretação das mesmas.  

Na transcrição, foram mantidas as falas em sua forma literal, os risos, os 

erros gramaticais, e os silêncios e as interrupções buscando-se, com isso, 

preservar a expressão geral das pessoas o mais fielmente possível. 

Nessa perspectiva o pesquisador é capaz de obter depoimentos sobre aquilo 

que está diante dos seus olhos, tal como aparece. Pode-se dizer que os 

depoimentos descrevem “a presença do dado”, não a sua existência.109 

 Após a conclusão da transcrição, realizou-se leituras exaustivas, mantendo 

igualmente a atenção, sendo grifados pontos importantes para a construção das 

unidades de significação.  

 

Figura elaborada pela autora 
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[...] Neste momento, é importante a atitude fenomenológica adotada 

pelo pesquisador, que lhe permite abertura para viver a experiência de 
uma forma gestáltica, ou seja, na sua totalidade tentando isolar todo e 
qualquer julgamento que interfira na sua abertura para a descrição. Ele 
procura deixar de lado todo e qualquer pensamento predicativo, 
concepções, julgamentos que possa ter. Ao fazer este movimento, o 
pesquisador está colocando o fenômeno em epoché. A meta do 
pesquisador é, trabalhando com a descrição do fenômeno, buscar a sua 
essência, a parte mais invariável da experiência, tal como situada num 
contexto; a essência consistindo, portanto, na natureza própria daquilo 

que se interroga [...]109 

 

Terminada essa etapa, realizou-se um agrupamento de relatos 

correlacionados e assemelhados e mais uma vez, foram feitas a releitura dos 

depoimentos.  A busca do desvelar dos significados contidos nos discursos surgiu 

à ideia fundamental de cada unidade, sendo que estão agrupadas e nomeadas de 

acordo com o predomínio dos relatos expressos na fala de cada participante da 

pesquisa. 

   [...] Qualquer tentativa de abordar a vivência já é uma forma de 
atribuir-lhe um significado. Assim, “a pesquisa fenomenológica pretende 
voltar ao vivido [vivência], não negando as elaborações que se fazem a 
partir dele, mas colocando-as provisoriamente entre parênteses, para 
revê-las, depois, à luz daquela fonte primeira.” 

119
 Portanto, é através dos 

depoimentos (relatos verbais sobre o objeto da pesquisa), enquanto 
manifestações dos sentimentos, pensamentos e ações implícitos na 
vivência, que se tem acesso a ela. A luz sob a qual se lê o depoimento é, 
então, uma luz que permite atravessar a materialidade empírica do 
próprio depoimento, chegar ao vivido [vivência] que ele expressa, e 
depois, abstraindo-se do contexto concreto deste sujeito, buscar os 
significados gerais em relação à existência humana problematizada pelo 

pesquisador [...]109 

 

A partir dos significados atribuídos, os mesmos foram organizados e 

analisados de forma compreensiva sobre cada unidade de significados, baseada 

na fenomenologia do filósofo Maurice Merleau-Ponty.     
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISE DO ESTUDO 

 

5.1. Caracterização dos participantes do estudo 

 

Essas características são de suma importância para que não fiquem lacunas 

no estudo, pois todas as características dos participantes devem ser levadas em 

consideração para a pesquisa. É importante ter ciência de todos os dados sobre a 

amostra, não do sentido de controle, mas no sentido descritivo, buscando a 

compreensão mais ampla do fenômeno. 

 

5.1.1 Caracterização sociodemográfica dos cuidadores/familiares  

 

Quadro 6: Caracterização sociodemográfico dos cuidadores/familiares 

CUIDADOR IDADE SEXO 
GRAU DE 

PARENTESCO 
ESTADO 

CIVIL 
RELIGIÃO ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

E-1 52 Feminino Mãe Casada Evangélica Médio Incompleto 
Do lar 

 

E-2 77 Feminino Mãe Solteira Católica Fundamental 
Do lar 

 

E-3 53 Feminino Filha Casada Evangélica Médio 
Técnico em 

Administração 

E-4 30 Feminino Filha Divorciada Evangélica Superior 
Técnico em 
Mecânica 

E-5 40 Feminino Filha Casada Evangélica Médio Incompleto 
Do lar 

 

E-6 46 Feminino Filha Solteira Evangélica Médio 
Técnico de 
Laboratório 

 

E-7 56 Masculino Filho Casada Espírita Superior 
Contador 

 

E-8 29 Masculino Genro Casada Evangélica Médio 
Músico /Motorista 

 

E-9 31 Feminino Filha Solteira Umbandista Médio Incompleto 
Do lar 

 

E-10 22 Feminino Esposa Casada Evangélica 
Fundamental 
Incompleto 

Acompanhante 
 

E-11 55 Masculino Filho Solteira Evangélica Médio Incompleto 
Fotógrafo 

 

E-12 37 Feminino Esposa Casada Ñ tem Superior 
Advogada 

 

E-13 37 Feminino Filha Casada Evangélica Médio 
Segurança do 

Trabalho 

E-14 42 Masculino Esposo Casada Evangélica Médio 
Técnico em 

Refrigeração 

E-15 35 Feminino Filha Casada Evangélica Superior 
Farmacêutica 

 

E-16 40 Feminino Filha Casada Evangélica Médio 
Vendedora 

 

E-17 73 
Feminino 

Irmã Viúva Católica Fundamental 
Costureira 

 

Quadro elaborado pela autora 
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O quadro 6 mostra que a faixa etária predominante dos cuidadores é de 

21/40 anos (53%), a religião evangélica a mais comum entre os cuidadores 

(70%), o equilíbrio no nível de escolaridade, sendo que a maioria concluiu o 

ensino médio (32%), no que se refere ao gênero dos cuidadores ocorreu um 

domínio do sexo feminino (76%)  e quanto ao grau de parentesco a 

predominância foi de filhos cuidando dos pais (59%).  Esse cuidado está 

garantido no Estatuto do Idoso que prescreve ser de obrigação da família garantir 

a pessoa idosa o direito a saúde, alimentação, cidadania, a dignidade e etc. 

Quando desrespeitado esse direito, os filhos são responsabilizados com fulcro no 

Código Civil, porém o que se percebe no cuidado ao paciente oncológico atendido 

no ambulatório de oncologia clínica que esse cuidado é prestado de forma 

amorosa e carinhosa e não meramente por obrigação.121 

Percebe-se que a faixa etária dos participantes é representada pelos 

cuidadores/familiares mais jovens e quanto ao gênero, predominam o feminino, 

pois as mulheres e as filhas acabam assumindo esse papel e quanto a 

proximidade afetiva, que foi representada pela relação conjugal e pela relação 

entre pais e filhos. 

Essas relações de cuidado com o corpo do outro, está imbricada com a 

afetividade e a percepção do corpo vivido e do corpo sentido. 
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5.1.2. Caracterização sociodemográfica dos pacientes 

 

Quadro 7: Caracterização sociodemográfico dos pacientes oncológicos 

PACIENTE IDADE SEXO 
ESTADO 

CIVIL 
RELIGIÃO 

ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

E-1 22 Feminino Solteiro Evangélica 
Médio Não tem 

E-2 57 Masculino Solteiro Católica 
Analfabeto Não tem 

E-3 79 Masculino Casado Evangélica 
Analfabeto Mecânico 

E-4 63 Feminino Casado Evangélica 
Superior Incompleto Do lar 

E-5 69 Masculino Solteiro Evangélica 
Fundamental Incompleto 

Operador de 

maquina 

E-6 67 Feminino Casado Evangélica 
Fundamental Incompleto Do lar 

E-7 77 Feminino Casado Espírita 
Fundamental Do lar 

E-8 44 Feminino Casado Evangélica 
Médio Empresária 

E-9 49 Feminino Solteiro Evangélica 
Fundamental Incompleto Cozinheira 

E-10 28 Masculino Casado Evangélica 
Fundamental Incompleto 

Aux. Serviços 

Gerais 

E-11 87 Masculino Casado Católica 
Analfabeto Comerciante 

E-12 47 Masculino Casado Católica 
Superior Incompleto Prof. Dança 

E-13 61 Feminino Divorciado Evangélica 
Fundamental Incompleto Do lar 

E-14 36 Feminino Casado Evangélica 
Fundamental Incompleto Vigilante 

E-15 59 Feminino Casado Evangélica 
Analfabeto Do lar 

E-16 40 Feminino Divorciado Evangélica 
Fundamental Incompleto Do lar 

E-17 71 Masculino Solteiro Não tem 
Fundamental Incompleto Comerciante 

 

 

O quadro 7 vem representar as características sociodemográficas dos 

pacientes atendidos no ambulatório de oncologia clínica, representados 

respectivamente pela mesma letra e número usados para identificação dos seus 

cuidadores/familiares, demonstrando que (59%) dos pacientes são casados, a 

faixa etária predominante dos pacientes é de 61/80 anos (41%), a religião 

evangélica é a mais comum entre os pacientes (70%), o domínio do sexo feminino 

(76%) e no nível de escolaridade a maioria não concluiu o ensino fundamental 

(47%). 

 

Quadro elaborado pela autora 
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5.1.3. Representação dos diagnósticos e das comorbidades dos pacientes  

 

Os resultados apresentados no quadro abaixo demonstram as comorbidades 

que assolam aos pacientes, decorrentes das doenças diagnosticadas, descritas 

pelos cuidadores/familiares. 

 

Quadro 8 - Diagnósticos e Comorbidades 

PACIENTE DIAGNÓSTICO 
TEMPO 

DIAGNOSTICO 
COMORBIDADE 

E-1 Epidimoma 8 anos Paraplegia 

E-2 Câncer intestino 3 meses Perda da Força Acamado 

E-3 Linfoma não Hodgkin 5 meses Queda do estado Acamado 

E-4 Mieloma Múltiplo 3 meses Paraplegia 

E-5 Linfoma Hodgkin 3 meses Queda do estado Acamado 

E-6 Mieloma Múltiplo 5 anos Paraplegia 

E-7 Mieloma Múltiplo 4 meses Paraplegia 

E-8 Mieloma Múltiplo 2 meses Coma 

E-9 Plasmocitoma 4 meses Hemiplegia Direita 

E-10 Seminoma 3 meses Perda da Força Acamado 

E-11 Mieloma Múltiplo 5 meses Paraplegia 

E-12 Linfoma Hodgkin 6 meses Sem comorbidade 

E-13 Mieloma Múltiplo 4 meses Paraplegia 

E-14 Linfoma Hodgkin 4 meses Paraplegia 

E-15 Mieloma Múltiplo 5 meses Paraplegia 

E-16 Mieloma Múltiplo 5 meses Paraplegia 

E-17 Linfoma de Manto 4 meses Queda do estado Acamado 

  

Os dados do quadro 8 mostram que 8 pacientes, representado (47%) foram 

diagnosticados com Meieloma Múltiplo, 1 era do sexo masculino e 7 do sexo 

feminino,  e a comorbidade que mais os atingiu foi  a Paraplegia (53%). Esses 

dados sobre a comorbidade corroboram com os estudos, pois uma das principais 

características do mieloma múltiplo é a destruição óssea.3 

 

 

 

Quadro elaborado pela autora 



88 
 

 
 
 

5.1.4. Representação das lesões apresentadas pelos pacientes 

 

O quadro abaixo é a representação das quantidades de lesões apresentadas 

por cada paciente, individualmente, demonstrando que os pacientes podem 

apresentar mais de uma lesão e essas lesões podem se de estágios diferentes. 

 

Quadro 9 - Características das Lesões por pressão 

PACIENTE 
 

QUANTIDADES 
DE LESÕES 

ESTÁGIOS DAS 
LESÕES 

 

LOCAL DA LESÃO 
 

E-1 2 II Calcâneo 
    III Região sacral 

E-2 1 II Região sacral 

E-3 2 I Calcâneo direito 
    IV Calcâneo esquerdo 

E-4 7 I Membro inferior Direito 
    I Pavilhão auricular direita 

    II Região trocanteriana direita 
    II Região trocanteriana direita 
    III Calcâneo direito 
    III Calcâneo esquerdo 
    Não Classificada Região sacral 

E-5 2 II Região toracica 
    III Região sacral 

E-6 1 I Região sacral 

E-7 1 II Região sacral 

E-8 1 III Região sacral 

E-9 1 III Região sacral 

E-10 1 III Região sacral 

E-11 1 III Região sacral 

E-12 1 III Região sacral 

E-13 1 II Região sacral 

E-14 1 IV Região glútea 

E-15 1 IV Cóccix 

E-16 1 III Região sacral 

E-17 1 II Calcâneo 

 

 

Os dados do quadro 9 mostram que a lesão no estágio III (38%) é a mais 

incidentes entre os pacientes, esclarecendo ainda, conforme figura 10 abaixo, que 

(50%) das lesões que acometem os pacientes, segundo a narrativa do 

cuidadores\familiares são as lesões na região sacral.  

 

 

 

Quadro elaborado pela Pesquisadora 
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Figura 12 – Representação gráfica dos locais da lesão por pressão 

 

 

5.1.5. Histórico de câncer na família  

 

 A tabela abaixo apresenta a incidência de câncer na família, mostrando 

também o grau de parentesco dos acometidos, bem como o tipo de câncer 

desenvolvido por cada parente 

 

Tabela 2 – Representação do histórico de cancer na família, grau de parentesco e 
os tipos de doenças apresentadas 

Variáveis Categoria N (%) 

Histórico de Câncer na 
Família 

Sim 31 92 

Não 2 6 
Grau de Parentesco Tio(a) Maternos 8 26 

 

Tio (a) Paternos 4 13 

 

Avô(ó) Maternos 2 7 

 

Avô(ó) Paternos 2 7 

 

Primo(a) Maternos 2 6 

 

Primo(a) Paternos 2 6 

 

Irmã(õ) 6 19 

 

Pai 3 10 

 

Mãe 1 3 

 

Sobrinha 1 3 

Tipo de Câncer Cabeça e Pescoço 5 21 

 

Mama 3 13 

 

Sistema nervoso central 1 4 

 

Leucemia 3 13 

 

Próstata 1 4 

 

Colo do Útero 1 4 

 

Pulmão 2 8 

  Não lembra 8 33 

 

Figura elaborada pela autora 
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A tabela 2 demonstra que os pacientes, que foram representados pelos 

cuidadores/familiares nesse estudo, tinham algum parente que também já haviam  

sido diagnosticado com câncer. O resultado da pesquisa no que se refere aos 

pacientes terem familiares acometidos pela doença oncológica, 92% responderam 

que sim. Esse dado corrobora com estudos que afirma existir vários genes 

envolvidos em diversos tipos de câncer hereditários.3 

 

5.2. Desvelando as experiências e os significados do cuidado de lesão por 

pressão por cuidadores/familiares de pacientes oncológicos 

 
Buscou-se destacar os significados organizando-os em eixos temáticos e em 

seguidas analisadas e interpretadas a partir da fenomenologia de Merleau Ponty, 

organizando-os em unidades de significação. 

No estudo fenomenológico as expressões significantes para o estudo e para 

o pesquisador surgem das unidades de significação que são partes das falas dos 

participantes relacionadas a conduzir a pesquisa de acordo com o objetivo 

propostos. Em que os significados relevantes e essenciais são imputados às 

percepções dos sujeitos através da sua experiência relatada o seu modo de viver 

e de ser no mundo com o objetivo de alcançarmos a redução fenomenológica e a 

essência do fenômeno investigado.  

[...] É através dos depoimentos (relatos verbais e das expressões 
relacionados ao fenômeno estudado e ao objeto da pesquisa), enquanto 
manifestações dos sentimentos, pensamentos e ações implícitos na 
vivência, que se tem acesso a ela. É a intencionalidade associada à 
noção de campo perceptivo em situação, inicialmente apontada em 
“Fenomenologia da Percepção” que nos possibilita falar que não 
percebemos o olho, mas o olhar, assim como não percebemos o rosto 
corado, mas a vergonha. Isso nos dá uma dimensão existencial para 
todas as percepções e vivências [...]

119
 

 

Neste sentido, a interpretação compreensiva dos depoimentos proporcionou 

a possibilidade de agrupamento e elaboração das unidades de significados, a 

partir da compreensão dos sentimentos e dos significados e experiência do 

mundo vivido expressados pelos cuidadores/familiares em relação ao cuidar de 

lesão por pressão do paciente oncológico. 
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Figura 13 - Sinopse dos conteúdos das categorias e subcategorias 

 

 

 

 

Figura elaborada pela Pesquisadora 
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5.3. Unidades de significados 

 

5.3.1. Categoria 1 - Compreendendo o significado da percepção do 

cuidador/familiar sobre o cuidado de lesão por pressão no paciente 

oncológico 

 

Analisando os depoimentos dos participantes da pesquisa, a partir da 

redução fenomenológica de Merleau Ponty, foi possível trazer à luz da discussão 

desta categoria, o desvelar dos sentimentos e dos significados, sobre a 

percepção do cuidado de lesão por pressão a partir da intersubjetividade do 

cuidador/familiar de paciente oncológico. 

Esta vivência ainda nos demonstra as percepções dos cuidadores no que 

tange aos afetos e a renúncia de si para cuidar plenamente do outro. Deste modo, 

foram criadas duas subcategorias que desvelam os significados do cuidado com a 

LPP:  

 Vivenciando o impacto do desconhecimento e dos afetos no cuidado com LPP; 

  Renúncia de si para cuidar do familiar 

 

5.3.1.1. Subcategoria 1.1 – Vivenciando o impacto do desconhecimento e 

dos afetos no cuidado com LPP 

 

Nessa subcategoria, foi possível compreender que o cuidar da lesão por 

pressão, para os cuidadores/familiares, era demonstrado pela percepção do 

desconhecimento acerca das vivências do cotidiano, por não ter tido alguma 

experiência prévia, ou de já terem tido esta experiência, mas que ainda causava 

impacto quando vista em sua realidade. Abaixo, seguem alguns depoimentos que 

refletem esta percepção. 

[...] Para mim é doloroso, que é uma ferida que você pensa 

que aquilo não vai fechar, que aquilo vai chegar no osso. 

(E- 3) 

Eu acho que a gente ia conseguir além do que nós 

conseguimos [...] então pra mim foi frustrante [...] não fechar 
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aquela que ela foi pra casa [...] Na verdade é a minha 

primeira experiência [...] cuidar de alguém com escaras [...] 

úlcera. Eu vi que era um desafio. 

(E-4) 

 

[...] ele ainda não foi pra casa, eu ainda não fiz o curativo, 

mas eu já vi fazendo. 

                                                (E-5) 

 

[...] Isso foi uma coisa repentina, que pegou a gente de 

surpresa [...] quase todo mundo teve um baque [...] não 

esperava de ela ter isso.   

(E-7) 

 

[...] acho um pouco complicado porque eu tenho medo [...] 

Ela sente muita dor [...] Eu fico com medo de pousar alguma 

coisa e corroer [...] Esse sempre foi meu medo.  

(E-9) 

 

[...] fui observando, porque eu sabia que ele ia com aquilo ali 

[...] ele ia para casa. [...] Curativo a gente aprende só o 

básico.  Fui observando porque eu sabia que ela precisava 

daquilo [...] ela ia para casa [...] tinha que aprender [...] olhar 

e tirar minhas dúvidas. 

(E-12) 

 

Eu nem sei o que vou fazer quando chegar em casa [...] eles 

não deixam a gente ficar perto.  

(E-13) 
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Isso pra mim é uma coisa nova. Eu nem sei como começar a 

tratar [...] para mim é tudo novo. Com certeza vou precisar 

de ajuda. Toda ajuda é bem vinda [...] pra mim tudo é novo. 

(E-14) 

 

[...] dificulta muito [...] se ela não tivesse a úlcera [...] não é 

que seja só um câncer, ela vive duas situações. Quando eu 

vi a úlcera [...] porque eu achava que era uma coisa 

pequena [...] aquilo foi abrindo, rasgando [...] todo cuidado 

que eu tive foi em vão. [...] então achei assim, não vai 

fechar. [...] eu faço. Até faço e falo e pergunto, mas a 

impressão que eu tenho que aquilo não vai fechar. 

 (E-15) 

 

Desespero [...] porque assim, nem sei por onde começar [...] 

dá um certo desespero. [...] é porque aqui eu estou vendo as 

enfermeiras cuidarem [...] parece que você vai aprender. 

(E-16) 

 

Eu nem sei o que significa [...] eu nem sei cuidar direito. 

(E-17) 

 

Podemos compreender que a incidência da LPP pelos cuidadores/familiares 

trouxe impactos que refletem no mundo vivido destes colaboradores. Este 

desconhecimento acarreta angustias, medo, frustrações e desespero nesta 

experiência.  

As pessoas devem ter experiência do mundo antes de passar a conhecê-lo, 

e assim desenvolver a concepção de um mundo objetivo, independente da 

experiência que se tem dele. Um mundo que não é meu, mas um mundo comum 

de todas as experiências.105 

 

[...] Todo a o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se 
queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu 
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sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa 
experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda [...]

107
 

 

Assim, o cuidador/familiar que vivencia o cuidar da LPP de seu ente querido 

precisa ter uma aproximação com o fenômeno, até então desconhecido, para que 

possa se familiarizar no cuidado com o outro. O exercício de cuidar do doente no 

domicílio é um aprendizado constante, baseado nas necessidades físicas e 

biológicas e de acordo com o nível de dependência. Na maioria das vezes se 

torna difícil, pela inexperiência do cuidador em atender as demandas que vão 

surgindo no transcorrer do processo do cuidar e que necessitam ser aprendidas 

no enfrentamento do dia-a-dia. 

Atividades que parecem ser simples, para quem já as desenvolve se tornam 

intensas para quem nunca precisou enfrentá-las. Assim, o cuidar, que inicialmente 

abrange ações simples que se limita a ajudar na realização de atividades da vida 

diária, como ajudar no vestir-se à alimentar-se, realizar um curativo podem, 

gradativamente se complexificando e exigindo do cuidador conhecimento e 

habilidades para o exercício do cuidar de acordo com as necessidades físicas do 

seu ente querido.122 

Diante disso, o cuidado realizado pelos cuidadores/familiares com a LPP 

mesmo que em terminados momentos possa exigir um cuidado minucioso, 

exigindo do cuidador/familiar, dispor de tempo para realizá-lo, foi possível 

perceber que estas ações ao serem desenvolvida, são permeadas por afetos que 

estão imbricados por amor, carinho, alegria e o prazer de cuidar do familiar. Os 

depoimentos abaixo expressam esses significados do cuidar no seu cotidiano.  

 

[...] dar um banho nela, fazer um curativo pra ela, é algo que 

me alegra. Ela é minha mãe (pausa, lágrimas). 

(E-4) 

 

 [...] Ah muito [...] ver meu pai bem [...] ver aquilo curado [...] 

porque eu amo meu pai.  Cuidar dele pra mim é tudo [...] ver 

ele bem, ver ele alegre [...] é alegria. Cuidar dele pra mim é 

tudo, porque ele cuidou de mim [...] agradeço a ele se eu 



96 
 

 
 
 

tenho a minha casa (pausa, choro) [...] então não podia em 

hipótese alguma virar as costas para o meu pai.                                          

 (E-5) 

 

 Eu faço tudo por amor a ela [...] eu amo cuidar da minha 

mãe. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa 

missão [...] eu aprendi muito com ela e continuo aprendendo. 

                     (E-6)  

Um sentimento de família, de amor [...] pelo amor que eu 

sinto por ela e pela filha dela. [...] Eu me sinto na obrigação 

de fazer, eu sei que estou fazendo pouco pelo que ela fez 

pela minha esposa e por mim [...] ela é uma mãezona.  

    (E-8) 

 

[...] eu me sinto bem por estar cuidando dela, por estar tendo 

a oportunidade de está cuidando dela.  

(E-9) 

 

[...] eu queria fazer muito mais, mais infelizmente não tem 

como fazer mais. [...] eu queria está no lugar dele. [...] Ela 

cuidou muito de mim [...] foi meu pai e minha mãe [...] ajudou 

a criar minha filha (pausa e choro bastante emocionada) [...] 

ela fez tanto por mim.  

(E-10) 

 

[...] eu to fazendo a minha obrigação como filho e vou fazer.   

(E-11) 

 

A redução fenomenológica interpretativa do ser que experiência o cuidar do 

familiar com câncer, acometido por lesão por pressão, permitiu apontar que os 

cuidados oferecidos estão arraigados de sentimento de gratidão e obrigação 
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como uma forma de retribuição por tudo o que o paciente em algum momento já 

fez pelo cuidador/familiar.  

Neste sentido, o seio familiar e os modos que as pessoas se relacionam, 

reflete neste suporte afetivo ao corpo do outro, mas em um modo que transcende 

não apenas o cuidado técnico com a LPP, mas sim no cuidado total e integro que 

estes sujeitos possuem e adquirem com suas significações do mundo.  

Ao refletir que o corpo não é objeto, nem poderia ser. Pela mesma razão, a 

consciência não é pensamento. Assim, o que se apresenta é sempre outra coisa 

além do que é sem fechamento. Alcançar esse significado é o objetivo proposto 

pela fenomenologia.107 

Portanto, ao cuidarem do corpo do outro, os cuidadores revelam que os 

sentimentos são verdadeiros e essenciais para que o cuidado seja realizado com 

integridade e respeito. Assim, o enfermeiro, no ambiente ambulatorial, deve levar 

em consideração as vivências que estes sujeitos passam em seu mundo de vida, 

respeitando e construindo valores que contribuam para que o cuidado seja 

alicerçado com princípios técnicos, mas que sejam princípios que expressem a 

realidade.  

Sob o mesmo ponto de vista, foi possível apreender nos depoimentos, que 

cuidar da lesão para os cuidadores/familiares, significava que o cuidar da lesão 

está relacionado com ações técnicas seja, por meio do uso de remédios, ou pela 

realização de curativos, prevenção a contaminação, ou no reposicionando e 

acomodação do paciente no leito para promover conforto. 

 

Cuidar dele é aquilo minha filha. [...] botar um remédio 

adequado [...] fazer um curativo. 

(E-2) 

 

[...] primeiramente o manusear das coisas que ele usa [...] 

higienização das mãos. [...] penso que quanto menos, 

quanto mais poder, assim, evitar ao máximo de levar 

bactéria para o ambiente, para aquela úlcera, principalmente 

em casa.             (E-3) 
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[...] eu quem fazia o curativo [...] para mim era uma coisa 

importante, que eu sabia que dava conforto para ela.  

(E-4) 

 

Eu boto ela de lado, depois troco um pouco para não ficar 

em cima da úlcera. Quando ela fica reta, ela não dorme. Eu 

boto um travesseiro atrás para apoiar as costas dela.  

 

(E-9) 

[...] é saber cuidar direitinho. Fazer um curativo bem feito. 

[...] quando ele começa [...] ai amor eu to sentindo dor [...] eu 

falo, calma [...] eu vou dar um jeitinho pra você se sentir um 

pouco mais confortável [...] eu começo a enfiar rolinho em 

baixo dele.  

(E-10) 

 

Eu tenho um pouquinho de experiência, pra cuidar assim, 

[...] existem vários tipos de medicação, pó secante, [...] tem 

um líquido que passa, que desinfeta. Eu ainda tenho de me 

interar sobre isso. 

(E-11) 

 

[...] eu sempre penso assim, que vai fechar. Eu passo óleo, 

passo mais óleo e jogo mais soro, [...] a minha expectativa é 

assim, que eu tenho de fazer com o máximo de cuidado, 

com o máximo de limpeza pra dar certo. 

(E-15) 

 

[...] eu fico querendo resolver, botar um pozinho mágico, pra 

amanhã não ter mais nada, mas a gente sabe que não é 

assim.  

(E-16) 



99 
 

 
 
 

O que eu posso [...] é virar ela de lado, botar um travesseiro, 

virar pro outro lado.  

         (E-17) 

 

Podemos perceber que o amor, o carinho e a paciência são vistos como 

expressões do cuidado. O sentimento vem em primeiro lugar, permeando as 

demais atividades de cuidado realizadas no domicílio, o que permite respeito, 

responsabilidade e carinho com o familiar doente. O cuidado na dimensão afetiva 

pode ser manifestado por um gesto, um toque, um sorriso, ou por um olhar atento 

no momento da sua realização. Isso demonstra preocupação com o outro e 

confere qualidade à ação de cuidar.123  

Portanto, é preciso compreender que a diferença entre os seres humanos e 

as máquinas está no sentimento, na capacidade de envolver-se, de perceber e 

ser afetado pelo que está ao seu redor. É pelo sentimento que as pessoas, coisas 

e situações se tornam importantes para nós, e, por isso, cuidamos. 123 

O adoecimento de um familiar coloca o cuidador diante de necessidades de 

adquirir novos conhecimentos, no que se refere a atender todas as necessidades 

referentes ao estado clínico do familiar, bem como realizar atividades que lhe são 

imputadas, para o cuidado em domicílio. Neste sentido o cuidador/familiar se ver 

na obrigação de aprender a realizar o cuidado. 

O cuidar é uma experiência diferente para a família, que, sozinha ou com 

apoio de pessoas próximas, consegue aos poucos construir seu próprio modo de 

cuidar. A família, de forma geral, possui seus valores, crenças, conhecimentos e 

práticas ajudando e guiando suas ações na promoção da saúde de seus 

membros e na prevenção e tratamento das doenças. 

No cenário da realização das ações de cuidados realizadas pelos 

cuidador/familiar ao paciente oncológico, a relação afetiva é substancial para o 

paciente, pois este processo de saúde-doença relacionado a todas as 

comorbidades geradas e as necessidades afetadas, cria um laço estreito e afetivo 

neste meio familiar. Assim, o cuidador/familiar se empodera de afetos, sejam 

estes positivos relacionados ao paciente e os negativos referente ao 

desenvolvimento de suas ações de cuidado, tudo isso transcendem o cuidado 
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empírico para realização de um fazer técnico, a partir do conhecimento observado 

ou recebido por algum profissional de enfermagem, ou por outros meios, como a 

internet.   

A doença oncológica, por se tratar de uma patologia que causa no paciente 

inúmeras complicações referente a doença ou ao tratamento, acaba por esse 

motivo, exigindo do cuidador/familiar, maior dedicação e conhecimento para o 

cuidado em domicílio, já que as necessidades de saúde do paciente não se 

limitam apenas a instituição hospitalar, pois a continuidade do cuidado após a alta 

é realizada no cenário domiciliar. 

 

5.3.1.2. Subcategoria 1.2 – Renúncia de si para cuidar do familiar 

 

Os cuidados prestados aos pacientes oncológicos demandam tempo e 

dedicação do cuidador/familiar, fazendo com que os mesmos abdiquem de sua 

vida, do seu convívio social, afetivo e profissional, para se adaptar a uma nova 

realidade que inclui a atuação no cuidado. Nesse cenário, o cuidador/familiar 

acaba deixando sua vida de lado para cuidar do outro, como revelam os 

depoimentos. 

 

 [...] Quem cuidava dela era sempre eu [...] eu não tenho 

família aqui para me ajudar a cuidar dela, sempre foi assim. 

Desde os oito anos que ela tá em tratamento eu que estou 

junto ali com ela. 

(E-1) 

 

A menina que ficou com ele a noite me ligou [...] ele teve 

febre e tossiu a noite toda. Eu não quis nem saber, larguei 

tudo e vim correndo pra cá.  

(E-2) 

[...] poder ta aqui ao lado dela, deixar tudo para lá. Na 

verdade, deixar a vida toda e ficar aqui   

                (E-4) 
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[...] é como eu falo. Eu vou ficar com ele, vou ajudar ele até 

enquanto Deus permitir [...] ele vai viver, eu vou viver. [...] 

então, eis me aqui para fazer. 

(E-5) 

 

[...] foi eu quem cuidei dela[...] eu emagreci 8 quilos, só em 

ver aquele machucado[...] eu deixava de fazer muitas coisas. 

Eu deixei de sair de casa, eu ficava com ela no quarto. 

(E-6) 

 

[...] não sou mais eu, tem dia que nem com a minha filha eu 

consigo brincar é muita dor (pausa, choro). Eu era alegre, 

brincalhona, hoje eu não sou mais.  

(E-9) 

 

Eu fico com ele 24 horas por dia [...] eu fui em casa ontem, 

hoje ele já me ligou pedindo pra eu voltar [...] ele não deixa 

eu sair nem um minuto de perto dele.  

(E-10) 

 

[...] se ela não tivesse essa úlcera [...] porque o diagnóstico 

do câncer foi um baque muito grande [...] isso que me fez 

esses dias até eu dar um tempo na minha vida pra ver se eu 

podia ajudar de forma melhor.  

(E-15) 

 

Os depoimentos nos levaram a desvelar que o cuidar do paciente oncológico 

está imbricado em sobrecarga de trabalho no dia a dia das vivências no cuidado 

desse mundo vivido e experienciados pelos cuidadores/familiares, como se 

apresentam em dois depoimentos. 
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[...] que esses dias sejam bons e dure o máximo que poder, 

mesmo sendo complicado querer montar isso, mas dá um 

pouco de cansaço, cansaço mental, traz um cansaço físico, 

que traz problemas financeiros. 

(E-4) 

 

 [...] porque no dia que ela ficou sabendo que as pernas não 

ia voltar mais, aqui no hospital e eu não estava com ela, ela 

ficou desesperada, [...] ela me ligou chorando [...] no outro 

dia eu cheguei falei pra ela, mãe, minhas pernas estão aqui 

se você precisar, pode pegar minhas pernas pra você, vai 

dar tudo certo, você tem as suas e eu tenho as minhas, eu te 

pego no colo e te levo. 

(E-15) 

 

Observa-se assim que o ato de cuidar do paciente oncológico portador de 

LPP é um exercício diário e repetitivo. Muitas vezes pode ser exercido de forma 

solitária e sem descanso, além de ter que ser conciliado com as demais 

atividades diárias deste cuidador/familiar, e como consequência este pode vir a 

apresentar, ao longo do tempo, sobrecarga física, emocional, social e 

econômica.124
  

Esta sobrecarga pode ser considerada, então, um fenômeno 

multidimensional que pode trazer repercussões na vida e saúde do cuidador e 

suas demais relações, bem como na qualidade dos cuidados prestados ao 

paciente.124  

  

[...] Existe ali um ser a dois, e agora outrem não é mais para mim um 
simples comportamento em meu campo transcendental, aliás nem eu no 
seu, nós somos, um para o outro, colaboradores em uma reciprocidade 
perfeita, nossas perspectivas escorregam uma na outra, nós coexistimos 
através de um mesmo mundo.[...]

107
 

 

Sendo assim, podemos compreender que mesmo com todas as dificuldades 

com o cuidado do paciente oncológico com LPP, os cuidadores/familiares se 
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envolvem e podem não perceber a sobrecarga que sofrem por meio da relação 

intersubjetiva frente às necessidades apresentadas pelo ente querido.  

 

[...] Aprendemos que o outro sou eu mesmo e por isto, o seu sentido, 

ultrapassará os dados e os conceitos: Desta forma, quando compreendo 

o outro e a sua dimensão corporal é porque me compreendo a mim 

mesmo. Compreender implica em auto compreensão e ao mesmo 

tempo, comunhão entre sujeito e objeto numa relação vivencial. [...]
107 

Esta relação acontece de modo natural e imperceptível, fazendo com que os 

mesmos renunciem para atender as demandas do outro, sejam elas pautadas por 

afetos ou até por gratidão em cuidar do corpo e da vida do outro.   Assim o que 

podemos perceber é que o cuidador/familiar ao desempenhar ou ajudar o familiar 

a realizar as atividades diárias eles os fazem de forma compreensiva e afetuosa, 

imbricados em uma relação de comunhão entre ambos. 

 

5.3.2. Categoria 2 – Percepções e sentimentos dos cuidadores/familiares e 

dos pacientes diante da LPP 

 

Nessa categoria percebemos que os cuidadores/familiares, sofrem junto com 

os pacientes, as mesmas dores, os medos e as angústias, frente às dificuldades 

do paciente em lidar com a doença e com a lesão. Esses sentimentos se 

misturam no convívio do cuidado pelas relações afetivas, pois os pacientes 

percebem que os familiares sofrem e os familiares percebem o sofrimento do  

paciente, relacionado a doença e a lesão por pressão. 

Assim emergiram duas subcategorias:  

 Percebendo sentimento do familiar ao cuidar do paciente com LPP 

 Percebendo o sentimento do paciente acometido por LPP  

 

5.3.2.1. Subcategoria 2.1 – Percebendo o sentimento do familiar ao cuidar do 

paciente com LPP 

 

Nesta subcategoria percebemos que os cuidadores/familiares, sofrem com  

a dor e o sofrimento do paciente, demonstrando muita tristeza, preocupação e as 

vezes colocando a úlcera em primeiro plano diante a patologia, pois ter a doença 
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já é muito difícil e sofrido e ainda ser acometido por uma lesão que trás consigo a 

dor física proveniente da lesão e a dor da alma por medo da morte do ente 

querido. Porém para um participante o sentimento foi de felicidade em ter a 

oportunidade de cuidar do seu ente querido. Como podemos perceber nos 

depoimentos a baixo. 

 [...] era triste, era triste de ver o sofrimento dela [...] quando 

eu vejo ela chorando eu choro [...] choro (silêncio, lágrimas).  

(E-1) 

 

Eu fiquei muito triste, eu acha que ia perder a minha mãe [...] 

preocupada com ela porque eu nunca tinha visto uma 

situação daquela. (se referindo as condições da mãe em 

relação a doença)       

                           (E-6) 

 

A gente sabe que a batalha vai ser difícil, mas a gente sabe 

que vai ter de encarar, tem de encara não adianta [...] a 

gente não pode ficar triste, porque a gente tem de passar 

pra ela segurança e força.  

(E-7) 

 

[...] Tristeza, era uma coisa que eu não achava que era tão 

dolorosa, eu acha que era um machucado como outro 

qualquer, mas não a dor é insuportável. [...] Ai, eu choro, [...] 

assim, é uma dor muito triste. [...] Assim, eu fico triste pelo 

sofrimento dela. [...] Essa úlcera ta acabando com a minha 

vida, assim, da dor, porque eu tô vendo que ela não está 

mais com a dor do câncer, ela não está sentindo mais dor de 

nada é só da úlcera.             

(E-9) 

Difícil por vê ele ali, por ta deitado e se machucar (se 

referindo a lesão) [...] não é fácil não é muito complicado 
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(choro). [...] tem hora que eu acho que eu não vou aguentar. 

(expressou muita tristeza no rosto) [...] é um só sentimento 

pra tudo.  

(E-10) 

 

[...] a gente vê que aos poucos a gente ta perdendo, mas a 

gente vai fazer de tudo, pra sarar ele, para que no final ele 

tenha um final digno.  

(E-11) 

 

Foi um choque. [...] eu me sinto protetora [...] eu tiro o papel 

de companheira e faço o papel de mãe, porque eu vejo que 

aquilo ali (se referindo a lesão) é cuidado que você tem de 

ter muito mais além da questão afetiva [...] porque ela 

ultrapassa todos os seus limites ( sorriso com expressão de 

satisfação pelo que faz). [...] Não pode ter nojo, não pode ter 

preguiça. 

(E-12) 

 

 [...] eu acho que é como a mesma sensação dela, é de 

tristeza. A gente nunca imagina que vai acontecer com a 

gente. [...] mas ao mesmo tempo um conforto [...] porque eu 

sei que Deus ta no controle.  

(E-13) 

 

Eu fico assim, chateado [...] quando você vê em outra 

pessoa, você fique triste, fica, mas não é igual quando você 

vê em um parente seu.  [...] você vê uma ferida em uma 

pessoa e vê no seu familiar, é completamente diferente, o 

sentimento é completamente diferente.                     

(E-14) 
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Eu queria muito que ela não tivesse uma úlcera, porque ela 

quase nem fica sentada por causa da pressão [...] ela tem 

uma doença difícil, adaptação difícil e ainda tem uma úlcera 

que não fecha. [...] essa úlcera atrapalha nossa vida. [...] Ela 

nem conhece a úlcera na verdade. Como ela não consegue 

ver, nunca mostrei à ela, porque eu acho que ela já tem 

muita coisa pra se preocupar, pra ver um buraco daquele 

tamanho, que assusta.  

(E-15) 

 

A minha preocupação é com a lesão e com a doença [...] a 

doença é uma situação [...] um baque, porque a gente 

sempre acha que vai acontecer no vizinho, [...] mas nunca 

em casa. [...] pelo menos ela não tá sentindo dor, ela tá 

paraplégica. [...] isso deve doer muito [...] São emoções 

novas, são sentimentos novos, não tem como a gente 

explicar.  

(E-16) 

 

[...] Eu fico triste [...] pedindo a Deus que ele melhore.  

(E-17) 

 

Ao refletir que a percepção está relacionada à atitude corpórea. Essa nova 

compreensão de sensação modifica a noção de percepção proposta pelo 

pensamento objetivo, fundado no empirismo e no intelectualismo, cuja descrição 

da percepção ocorre através da causalidade linear estímulo-resposta. Na 

concepção fenomenológica da percepção a apreensão do sentido ou dos sentidos 

se faz pelo corpo, tratando-se de uma expressão criadora, a partir dos diferentes 

olhares sobre o mundo. 125  

 

 [...] Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho 
outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, 
retomar por minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com 
ele. Portanto, sou o meu corpo, exatamente na medida em que tenho um 
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saber adquirido e, reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, 
como um esboço provisório de meu ser total. Assim, a experiência do 
corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que destaca o objeto do 
sujeito e o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o pensamento do 
corpo ou o corpo em idéia, e não a experiência do corpo ou o corpo a 
realidade [...]

107 

 

A LPP traz reciprocidade de sentimentos para o cuidador/familiar pelos laços 

afetivos que os unem. Destarte, quando se depara com a necessidade de ver seu 

familiar com a LPP, surgem diversos sentimentos arraigados neste convívio, 

como a angustia, dor, medo e tristeza, e neste ínterim, os cuidadores/familiares 

buscam amenizar o sofrimento do paciente ocultando a realidade das condições 

que apresentam a LPP. Diante a esses sentimentos expressados pelos 

colaboradores, referido o cuidar do corpo do familiar acometido por lesão por 

pressão, bem como  dos sentimentos de afetividades que os unem, podemos 

perceber que o corpo do ente querido passa a ser como se fosse o seu corpo 

próprio, em que a dor e sentimento vivenciado pelo paciente também é percebido 

pelo cuidador/familiar. 

 

5.3.2.2. Subcategoria 2.2 – Percebendo o sentimento do paciente acometido 

por LPP  

 

A percepção corresponde a um “conhecimento” de si, portanto ela é a 

modalidade primeira do ser-no-mundo na instância pré-objetiva. Ela é uma 

intenção do nosso ser total. A percepção descobre o mundo como percebido, 

como campo originário do sentido.104 

Nesta subcategoria foi possível apreender dos depoimentos, quando os 

pacientes tinham consciência da lesão, os mesmos expressavam tristeza e 

preocupação em conviver com a lesão por pressão. Os que não sabiam da 

existência da lesão, apresentavam alguma situação clínica referentes a patologia 

ou ao estado clínico de saúde como inconsciência ou perda da sensibilidade, pois 

a lesão por pressão apresenta especificidades como: as características, dor e 

odor e o paciente em normais estados cognitivos são capazes de identificar e 

percebê-las. 
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Quando as lesões estão localizadas em áreas que não podem ser vistas 

pelo paciente, os cuidadores procuram ocultar do paciente o verdadeiro estágio 

da lesão. As lesões despertam nos pacientes sentimentos de tristeza, de 

sofrimento, de medo e de incapacidade. Como evidenciamos nos depoimentos a 

seguir. 

 

[...] no começo foi tão difícil, ela só pensava em se matar, foi 

muito triste, ela teve que tomar antidepressivo [...] ela não 

queria viver. 

(E- 1) 

 

[...] Eu acho muito sofrido pra ele [...] agora está abrindo 

outro, a pele está bem fininha, eu acho que está sendo pior 

pra ele [...] como ele disse “eu cheguei aqui andando e 

agora estou um inválido”. 

(E- 3) 

 

[...] Ela tinha compreensão até poucos dias, ela perguntava 

se tava melhorando, a gente respondia que tava 

melhorando, mas ela não consegue ver [...] ela ficava 

preocupada porque ela teve a experiência de cuidar da vó 

dela [...] ai ela ficava com a preocupação de ficar daquele 

mesmo estado em que se encontrava a vó dela, mas a gente 

ficava com aquela preocupação, mas ela sempre 

perguntando, perguntando, sempre querendo saber como 

era que tava, participava disso tudo. 

 (E-4) 

 

 [...] Não ele sabe, ele sabe o que ele tem que ele passou 

por um processo que ele ta com isso [...] Na época eu que 

descobri, eu é que corri atrás com ele, ele sabe por que esta 

com esse machucado [...] ele ficou na UTI ficou dois meses 
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deitado então ele sabe tudo isso tudo ele ta ciente ele tá 

lúcido.  

(E-5) 

 

[...] ela sabe desse machucado de tudo, ficou muito triste 

com esse machucado, mas ela é forte e me ajudou. 

(E-6) 

 

[...] quando eu vou mexer, ela sente muita dor [...] é essa dor 

insuportável [...] quando ela vira, ela fica chorando, chorando 

[...] ela olha para mim e diz que está sofrendo tanto, com 

esse machucado.  

 (E-9) 

 

 [...] Ele só ficou sabendo quando eu falei, vamos tomar um 

banho de chuveiro [...] foi quando eu senti aquele cheiro, na 

hora do banho. 

(E-12) 

 

 [...] tem dia que ela tá bem [...] tem dia que ela tá muito pra 

baixo  [...] ela chora. 

(E-13) 

 

[...] ela sabe que tem [...] ela fala que tá doendo, mas não 

sabe o grau que se encontra  [...] ela não tem como ver. 

(E-14) 

 

[...] ela nem conhece a úlcera na verdade [...] como ela não 

consegue ver, nunca mostrei a foto para ela [...] as vezes ela 

pergunta como está, se está fechando [...] ela até escutou, 

mas eu falei que estava fechando [...] quando abri o cheiro 

tava muito forte. 



110 
 

 
 
 

(E-15) 

 

Ela sabe da úlcera, ela fica um pouco constrangida [...] 

ultimamente, tem tido um cheiro, então, quando ela sente o 

cheiro eu sinto que ela fica assim meio constrangida [...] não 

sei se é a sensação de ta!, Como eu vou te explicar? [...] ela 

fica me perguntando se ta muito feio, se está podre, sabe, as 

vezes ela fica muito assim,sabe, por causa do cheiro. 

(E-16) 

 

Deste modo, a percepção do corpo do paciente pelo cuidador/familiar está 

imbricada numa relação tão próxima e única, que os sentimentos destes 

colaboradores são voltados com responsabilidade às atitudes corporais do seu 

ente querido. Diante disso, refletimos na Fenomenologia da Percepção que:  

 

 [...] A sensação não é nem um estado ou uma qualidade, nem a 
consciência de um estado ou de uma qualidade. As sensações são 
compreendidas em movimento. A percepção está relacionada à atitude 
corpórea. Na concepção fenomenológica da percepção a apreensão do 
sentido ou dos sentidos se faz pelo corpo, tratando-se de uma expressão 
criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo. É preciso 
enfatizar a experiência do corpo como campo criador de sentidos, isto 
porque a percepção não é uma representação mentalista, mas um 
acontecimento da corporeidade e, como tal, da existência [...]

107 

 

O cuidar no domicílio implica em estabelecer relações que envolvam os 

sentimentos, o afeto, o amor, a interação interpessoal, a confiança, o respeito aos 

valores, as habilidades específicas durante o cuidado físico e a estrutura de 

personalidade para o enfrentamento da situação. Paciência, amor e carinho são 

sentimentos que devem existir entre o cuidador e a pessoa que necessita de 

cuidado. Envolve ainda a atenção, a tolerância e o ato de dar amor ao seu ente 

que apresenta a LPP.126 

Os sentimentos de dever e de obrigação representados pelo respeito, a 

consideração e a admiração que nutrem pelo cuidadores/familiares os obrigam a 

cuidar. A troca de valores que se estabelece nas relações afetivas, a 

reciprocidade, é o que os motiva a desempenhar o cuidado. O dever e a 
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admiração são reforçados pelo vínculo que se estabelece na vida que construíram 

juntos.126 

 

 [...] A experiência perceptiva no corpo, a subjetividade se torna assim a 
exteriorização das minhas experiências, visto que ela não é um “eu 
interior”, está em incessante ligação com o exterior ou com o nosso 
mundo. O conhecimento e a consciência do mundo são sempre o 
conhecimento e a consciência de alguém, a relação do homem com o 
mundo da experiência não deve ser exaurida totalmente, Merleau-Ponty 
une o corpo e a subjetividade e mostra a intrínseca relação que há entre 
os dois. Somos no mundo porque somos corpo, a subjetividade e a 
corporeidade são uma só [...]

107
   

 

A LPP é uma complicação que pode causar um sofrimento intenso. Este 

fenômeno resulta de conflitos emocionais, envolvendo dimensões como a 

capacidade de lidar com as perdas físicas e funcionais. Podemos constatar que 

com a dor intensa e o odor desagradável, as LPP assumem uma importância e 

uma influência no mundo vivido das pessoas, tendo implicações que se estendem 

ao domínio psicológico do indivíduo, podendo interferir no modo como a pessoa 

se vê e avalia a si próprio, bem como na influência no modo como se relaciona 

com os outros. Estes sentimentos provocam na pessoa, tristeza, ansiedade, 

vergonha, podendo até influenciar no seu estado de equilíbrio, na autoimagem e 

autoestima, que são exteriorizadas a partir das experiências vivenciadas pelos 

pacientes acometidos por lesão por pressão, em seu corpo, que é um corpo 

próprio arraigados de experiências do mundo vivido, enquanto ser no mundo, no 

enfrentamento da doença e de tantas complicações. 

 
5.3.3. Categoria 3 – Percepção da espiritualidade no cotidiano de cuidar da 

LPP 

 

A vivência da dimensão espiritual, por todos os participantes da pesquisa foi 

expressiva. O enfrentamento da doença a partir de uma dimensão espiritual é um 

aspecto fundamental ao cuidador/familiar do paciente com câncer. A 

espiritualidade é compreendida a partir de um sentimento de fortalecimento 

proveniente da fé e da força, proveniente de Deus ou do espírito de acordo com a 

crença de cada um, para suportar e enfrentar as dificuldades no decorrer dos 

momentos difíceis. Essa força vem através de uma solicitação da pessoa que 
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sente a necessidade que pode ser sentida naturalmente ou pela necessidade de 

ter força para enfrentar o sofrimento e as complicações provenientes da doença 

e/ou do tratamento. Assim emergiram duas subcategorias: 

 

 Vivenciando a espiritualidade no enfrentamento da doença 

 Percebendo o sofrimento do corpo como aprendizado para alma 

 

5.3.3.1. Subcategoria 3.1 - Vivenciando a espiritualidade no enfrentamento 

da doença  

 

Os pensamentos em torno da espiritualidade, por cada participante, 

revelaram uma intensa conexão com Deus. Foi possível nos depoimentos, 

compreender o quanto os participantes buscam força através da fé e das orações 

para enfrentar as situações de dificuldade. 

As crenças pessoais são definidas como valores que as pessoas possuem e 

que vão desenvolvendo a base de seu estilo de vida e de comportamento. As 

crenças religiosas e espirituais têm demonstrado ser um recurso auxiliar no 

enfrentamento de eventos estressores, como o processo saúde-doença e o 

tratamento da saúde na Psicologia da Saúde.127  

As palavras que mais se destacaram nessa subcategoria foram: fé, 

esperança, oração, milagre, força, unção, cuidado e Deus. As frases “Deus está 

no controle”, “Ele é o médico dos médicos” e “Deus é o milagre”, “Deus cuida de 

mim”, “Deus sabe de todas as coisas ele está no controle de tudo” e “Deus é o 

médico é a rocha”. Foram usualmente utilizadas. Essas expressões são 

percebidas pelos participantes como um diferencial para viver, solucionar os 

problemas, enfrentar as dificuldades, viver e ter força diante aos momentos 

difíceis. Como podemos elucidar nos depoimentos a seguir. 

 

[...] Eu me sinto fortalecida [...] quando eu penso, meu 

Deus!!! Que eu sei que vou passar por isso outra vez eu 

digo, meu Deus me dá força para poder cuidar da minha 
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filha. [...] Só Deus para me dar força. [...] Deus tá no controle 

de tudo.  

(E-1) 

 

[...] Tem que ter força né minha filha, pra enfrentar tudo. 

(E-2) 

 

[...] essa base que eu tive de religiosidade, [...] que traz mais 

força. [...] você sabe que vai acontecer, eu sei que a minha 

mãe tá terminal e que pode ser questão de horas. [...] mas 

eu sei que o Senhor vai me dá forças, [...] que vai dar forças 

pro meu pai e pra minha irmã [...] que vai dar forçar pra 

minha avó [...] a minha rocha é cristo, meu médico é cristo, 

então assim ta nesse lugar aqui é realmente assim, pra 

glória dele entende? [...] pra está aqui, nesse momento faz 

diferença, quando você tem fé, quando você tem esperança, 

quando você sabe que tudo está perdido, mas o Senhor está 

ali, isso faz toda diferença. 

(E-4) 

 

[...] Deus me dando força, se não é Deus na minha vida eu 

não estaria nem de pé, mas é Deus que me sustenta, Deus 

me coloca de pé, que me dá força [...] Vejo o milagre de 

Deus, porque tudo Deus preparou pro meu pai, se ele tá vivo 

hoje milagre de Deus. [...] graças a Deus [...] A fé traz força 

para o enfrentamento das dificuldades. 

(E-5) 

 

[...] É só Deus é só ele pra me dar força, continua me dando. 

Eu me sinto forte. 

(E-6) 
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[...] Sentimento de felicidade de uma realização 

concretizada. De agradecimento a Deus. 

(E-8) 

 

[...] eu sou espírita, minha mãe era, [...] eu ainda sigo, 

quando eu to sem força eu vou lá, peço pra eles me 

ajudarem, [...] é onde eu arrumo minha força, eu me sinto 

bem melhor entendeu? 

(E-9) 

 

 [...] Eu me sinto forte, até que muito forte graças a Deus, no 

começo eu achei que não ia aguentar, mas parece que com 

o tempo e ganhei mais força ainda, pra poder ta ali e ajudar 

ele, para suportar tudo isso, [...] mas graças a Deus eu estou 

tendo muita força pra ta ali do lado dele. 

(E-10) 

 

[...] força mesmo vem do Senhor, vem de Deus mesmo, 

então unção todo dia, todo dia tem unção, eu acredito muito 

na unção, unção espiritual. 

(E-11) 

 

[...] É justamente isso que mantém a gente forte, é Deus que 

mantêm, eu acordo todo dia e peço a Deus força, pra que 

ele renove as nossas forças, tanto a minha quanto a dela [...] 

é Deus mesmo assim que fortalece [...] porque é Deus que 

fortalece a gente se não fosse ele, acho que a gente teria 

todo mundo afundado. [...] Deus ta no controle [...] ai ela 

começa ficar melhor,  

(E-13) 
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[...] eu não vivo sem fé em Deus [...] e credito que todo 

mundo um dia, quem não acredita vai ter de acreditar [...] a 

fé pra mim é tudo e é a fé que eu tenho em Deus, ele pode 

resolver tudo, ele pode resolver [...] é a nossa fé em Deus 

faz a gente passar por esses momentos difíceis. [...] existe 

sempre uma solução, por mais difícil que seja, sem a minha 

fé seria muito difícil, sem ela eu já tinha me entregado, sem 

ela eu ia achar que, eu não consigo olhar aquela ferida. 

(E-15) 

 

[...] Olha eu creio que Deus está no controle de todas as 

coisas. [...] Deus é acima de tudo e eu creio que ele ta no 

controle [...] e é ele quem cuida de mim, da minha mãe, da 

minha avó, é ele que nos direciona [...] É muita fé em Deus, 

muita fé, confio muito em Jesus, eu sinto que ele me ajuda 

[...]eu tenho bastante fé. 

(E-16) 

 

Para quatro participantes, o ato de orar foi outra forma de se conectar com o 

Divino para encontrar condições de enfrentar os momentos para obter ajuda para 

melhorar a situação de doença ou até mesmo a cura. Crenças mente-corpo 

referem-se a crenças em geral, sob a relação entre a mente/processos mentais e 

estados corporais/processos corporais. 

As pessoas com crença espiritual tendem a demonstrar positividade na 

adversidade, como enfrentamento da doença e tratamento da saúde. E a fé pode 

ser um modo de lidar com o estresse, estando associada a melhores índices de 

qualidade de vida. 128 

  

[...] é muita oração, pedindo a Deus.  

(E-1) 
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[...] é nas dificuldades que a gente se aproxima mais de 

Deus e eu tenho vivido isso, eu tenho me aproximado mais 

de Deus, tenho procurado me consagrar, orar pela minha 

sogra. 

(E-8) 

 

[...] Então, eu te falei, em relação à espiritualidade, até os 

meus 22 anos, eu não acreditava em Deus [...] algumas 

provações foram colocadas em vida e eu passei a 

questionar. [...] fui buscar resposta de pessoas que 

conheciam, não de dentro de igreja, hoje eu sou uma pessoa 

que acredito em Deus. [...] então o meu momento de 

espiritualidade durante o dia, faço as minhas orações. 

(E-12) 

 

[...] Eu tenho que me manter muito, minha cabeça tem de 

estar no lugar. [...] o que eu tenho de fazer é me agarrar com 

Deus,  

porque com ele já ta difícil, imagine sem ele [...] orar muito.  

(E-14) 

A espiritualidade é difícil de ser definida. Ela representa a busca individual 

do ser humano para compreender o sentido da vida e da existência. Nesse 

sentido, pode ser entendida de diversas formas, de acordo com a percepção de 

cada pessoa. Pode ser vista como energia, transcendência, plano superior, luz, e 

expressada de acordo com a religião adotada, por meio de orações, meditação e 

rituais que proporcionam o alívio para o sofrimento.123 

Deste modo, é possível perceber que a fé e a religiosidade são capazes de 

amenizar a angústia, sofrimento em relação às doenças crônicas. Estes são 

fatores capazes de influenciar o tratamento de lesões, crença em Deus ou em 

outras entidades sobrenaturais. Muitas vezes as tomadas de decisões são 

escolhidas e embasadas nestas crenças tais como: orações, frequência da Igreja, 
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a prática de meditação. Estes são valores religiosos e espirituais que determinam 

aspectos negativos que são mais facilmente enfrentados e ultrapassados.129 

A doença oncológica traz a necessidade do fortalecimento espiritual pelos 

cuidadores/familiares diante das repercussões da doença, referente ao estigma e 

ao sofrimento que esta pode provocar, em busca da cura e da minimização das 

adversidades oriundas das complicações provenientes da patologia. 

 

5.3.3.2. Subcategoria 3.2 – Percebendo o sofrimento como aprendizado  

 

Foi possível compreender através dos depoimentos de 

cuidadores/familiares, que os mesmos atribuíam o sofrimento da doença 

vivenciado pelos pacientes, como uma forma de Deus testar a força e a fé dos 

mesmos ou até mesmo que esse sofrimento poderia ser um caminho para que o 

paciente pudesse a prender com o sofrimento a se aproximasse mais de Deus. O 

sofrimento também foi desvelado como um propósito de Deus na vida do 

pacientes e por isso o sofrimento era justificável. 

 

[...] eu acho que Deus dá aquilo do jeito que a gente merece, 

às vezes pra provar que ele é poderoso, entendeu? Porque 

um dia ele disse que só ia pra igreja de cadeiras de rodas.  

(E-3) 

 

[...] Eu sei que se o Senhor colocou a gente nesse lugar pra 

que a minha mãe se aproximasse dele e se aproximou 

mesmo [...] ela se entregou pra ele. 

(E-4) 

 

[...] Eu sou serva da casa do Senhor, pago o preço pra ver 

as vitórias [...] veio às lutas. 

(E-5) 

 

[...] a lei de Deus dirige tudo isso, se ta acontecendo com ela  
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porque Deus permitiu se Deus permitiu porque tem algum 

ensinamento [...] então ela teria que passar por essa mas 

pra [...] pagar com os débitos que nós temos com a lei de 

Deus, com alguns erros que já comentemos no passado [...] 

porque Deus não castiga ninguém, nem faz ninguém sofrer 

sem nenhum objetivo. 

(E-7) 

 

Eu acho que tudo isso que ta acontecendo é um propósito 

de Deus, [...] se Deus deixou ele passar por tudo isso é 

porque tem algo de muito bonito na vida dele pra fazer, são 

vários livramentos que Deus dá, sendo que ele quer dar não 

pra poder machucar, mas sim pra se achegar mais a ele. 

(E-10) 

 

[...] eu creio que tudo acontece porque, (falando com muita 

emoção e a voz meio embargada, querendo chorar) ele 

permite com algum propósito [...] eu sei que se Deus 

permitiu que a minha mãe tivesse nessa situação. [...] pode 

ser que não seja esse o propósito pra vida da minha mãe, 

mas só dela ter voltado para Jesus, que ela tava afastada, 

que ela tava muito assim sabe, fazendo tudo que você possa 

imaginar, então eu, creio derrepente se não fosse essa 

trava, ela tava [...] ela poderia ter chegado até uma situação 

de já ter partido, sem o Senhor. 

(E-16) 

 

O sofrimento do corpo do ente querido ou seu próprio sofrimento é percebido 

pelos cuidadores/familiares como uma provação ou como um fortalecimento para 

a alma. O sofrimento leva à perfeição e a salvação, mediante a crença religiosa 

no mundo da vida de cada participante. Assim podemos compreender que o 
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dualismo corpo/alma é compreendido pelos pólos das relações de 

reciprocidade.107 

A crença religiosa constitui uma parte importante da cultura, dos princípios 

de dos valores utilizados pelos pacientes para dar forma a julgamentos e ao 

processamento dessas informações complemente que estes são fatores capazes 

de influenciar o tratamento de uma LPP, crença em Deus ou em outras entidades 

sobrenaturais, muitas vezes as tomadas de decisões são escolhida e embasada 

nestas crenças tais como: orações, frequência na Igreja, à prática de meditação. 

Estes valores religiosos e espirituais que determinam aspectos negativos que são 

mais facilmente enfrentados e ultrapassados.129 

A partir da análise dos depoimentos foi possível perceber que para os 

cuidadores/familiares, cuidar da lesão por pressão dos seus familiares era 

permeado por sentimentos negativos como: medo, pavor, desafio, relacionados 

ao impacto das características das lesões ou mesmo pelo desconhecimento do 

fenômeno.  

O cuidado também foi permeado pelos afetos de amor, carinho, alegria ao 

cuidador dos familiares. Os sentimentos dos familiares e dos pacientes no 

universo das experiências vivenciadas foram percebidos reciprocamente, pois o 

ser que cuida e ser cuidado, demonstraram que se desvelados a partir a partir das 

percepções de um corpo que cuida e um corpo que é cuidado, pois a dor, o odor, 

referentes à lesão, permitiam que os pacientes as percebessem, porém os 

cuidadores/familiares procuravam evitar o conhecimento real do estagio das 

lesões aos seus familiares, a fim de minimizar o máximo possível o sofrimento, já 

que a doença oncológica proporciona tanto sofrimento e para a percepção de 

ambos a lesão por pressão proporcionava um sofrimento maior. 

Diante disso os cuidadores familiares buscavam amenizar a dor e o 

sofrimento da alma a partir da espiritualidade, advinda da crença religiosa de cada 

pessoa, através da fé, e das orações. 
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CAPITULO VI 

 

6. Elaboração do Produto a partir das necessidades dos 

cuidadores/familiares 

 

Após a análise dos depoimentos dos participantes do estudo, foi possível 

perceber que a deficiência de informação era um dos fatores que mais contribuem 

para o aumento das estatísticas de pacientes acometidos por lesão por pressão. 

 O nível de conhecimento dos participantes sobre prevenção e cuidado da 

lesão por pressão pelos cuidadores/familiares no ambiente domiciliar, estava 

relacionado apenas aos fatores externos como: a mudança de decúbito, 

hidratação da pele, o uso de botas e travesseiros, para apoiar a área lesionada, a 

fim de evitar o contato da pele com a cama e assim prevenir o surgimentos das 

lesões. Quando se buscou compreender como os cuidadores/familiares 

realizavam o cuidado com a lesão por pressão no ambiente familiar, percebeu-se 

que o mesmo era realizado a partir do uso de produtos e coberturas sem qualquer 

tipo de orientação para o uso, a partir da avaliação das características e estágio 

das lesões. O cuidado era generalizado para qualquer tipo de lesão. Como 

evidenciados nos depoimentos abaixo: 

 

 [...] virar de um lado, de outro [...] tem aqueles negócios que 

bota em baixo da escara. 

(E-2) 

 

 [...] é evitar mesmo o contato muito tempo com o corpo na 

cama [...] colocar uma almofada por baixo dos pés que dê o 

espaço da mão passar por baixo, pra evitar o contato de 

forma alguma.  

(E-3) 

 

 [...] era trocar de posição várias vezes [...] A gente comprou 

o colchão de casca de ovo [...] a gente começou a botar 
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travesseiro de alpiste, nos locais, mas eu acho que foi um 

pouco tarde. 

(E-4) 

 [...] Eu penso assim, que a gente tem que prevenir assim de 

ter o cuidado com ele.  

(E-5) 

 

 [...] pra cuidar da ferida eu lavava com soro, tinha que lavar 

bem lavado com soro e fazia o curativo que elas me dava. 

(E-6) 

 

 [...] fazer a limpeza, não deixar locais que possa da 

infecções [...]  sempre manter limpo o local que ela estiver 

[...] essas coisas normais que obviamente a gente já sabe. 

(E-8) 

 

[...] é tentar fazer igual eu faço aqui, virar ela pra um lado e 

para o outro, colocar bastante hidratante na pele dela que 

esta muito ressecada [...] quando tava no comecinho 

mesmo, não tava aquele buraco [...] ai eu botava colagenase 

e metia gaze.  

(E-9) 

 

 [...] Prevenção talvez seja o fato dele ficar muito tempo na 

mesma posição só. 

(E-11) 

 

Eu peço para ele ficar deitado em casa de bruço com a 

ferida pra cima e de lado, sempre virando, deitar de lado um 

pouquinho [...] virando de um lado pro outro igual bife na 

frigideira. 

(E-12) 
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 [...] a única coisa que eu sei mesmo é a gente ficar 

mudando de posição [...] jogavam um remedinho e depois 

colocavam a gaze e botavam a fralda, era o que a gente via 

eles fazendo.  

(E-13) 

 

 [...] pra você evitar, tem de colocar uma almofadinha pra dar 

uma amortecida.  

(E-15) 

 

As medidas de prevenção e cuidado de lesão por pressão são ações 

educativas que devem ser elaboradas pelo enfermeiro e promovidas aos 

cuidadores/familiares para a continuidade do cuidado em domicílio, para isso se 

faz necessário compreender a dinâmica dos mesmos. A prevenção das lesões 

realizadas de forma eficaz promove uma melhora na qualidade de vida dos 

pacientes e reduz as reinternações. 

A fim de obter informações partir das experiências vivenciadas pelos 

cuidadores/familiares na prevenção e cuidado com a lesão por pressão no 

ambiente domiciliar. A pesquisadora solicitou aos participantes que desse a sua 

opinião sobre qual instrumento educativo, poderia fornecer subsídio para a 

orientação do cuidado no ambiente familiar.  

Foi possível evidenciar através dos depoimentos, que os 

cuidadores/familiares, expressaram produtos como: cartilhas, folder, folhetos, 

blogs, manuais e grupo de orientações, bem como as orientações que os mesmos 

gostariam que fossem abordadas no instrumento de orientação. As solicitações 

foram sendo evidenciadas de acordo com as deficiências e dificuldades que os 

mesmos vivenciaram na prática do cuidado do seu ente querido em algum 

momento da sua vida. Como mostram os depoimentos a seguir. 

  

Sim cartilha [...] seria importante para levar para casa [...] ali 

constando as coisas primordiais [...] Falando da posição do 
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paciente, de forma até com desenhos, porque tem pessoas 

que não sabe ler [...] então não adianta você colocar, olha 

vira o paciente, tantos minutos para direita e tantos minutos 

para esquerda, porque ele não vai saber o que é direita e 

esquerda, tem umas pessoinhas que não sabe [...] um 

desenho mostrando, não sei qual a forma, deixando sempre 

os pés, um desenho, bota uma mãozinha em baixo do pé 

pra pessoa saber, tem um espaço, uma setinha correndo, a 

forma da almofada, um desenho de uma almofada pra saber 

que ali tem uma altura, todo mundo tem em casa uma 

almofadinha comum quando é no cóccix. 

(E-3) 

 

Cartilha [...] Então eu acho que poderia correr essa 

informação aqui dentro mesmo porque quando a pessoa 

fosse ganhar alta, já traria com essa informação pra poder 

providenciar o que faria. [...] ela precisa ter informação, a 

gente sai daqui sem esse tipo de informação e isso gera um 

trabalho pra enfermagem muito grande que eu percebo, que 

a hora que elas param para fazer curativo como eu parava 

em casa é um tempo que se perde, acho que isso poderia 

ter sido evitado se tivesse uma cartilha [...] talvez uma 

orientação quando você estivesse lá em baixo subido, tem 

aqueles papeis todos, ai já desse esses papeis pra gente ler 

ou uma orientação da equipe de enfermagem [...] não sei, 

acho que uma coisa mais pra prevenção. 

(E-4) 

 

[...] Poderia ter um roteiro. [...] Eu acho que o hospital, acho 

que uma pessoa da família deveria ter uma orientação do 

hospital como agir, entendeu? 

(E-7) 
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Grupo de Orientação [...] acredito que conversando, porque 

conversando eu teria oportunidade de fazer perguntas que 

agora no momento não vem na minha mente [...] eu acho 

que esse contato seria mais viável [...] Eu acho que o 

hospital, acho que uma pessoa da família deveria ter uma 

orientação do hospital como agir, entendeu [...] então eu 

acho que esse contato seria mais viável, mais importante do 

que escrito [...] um diálogo seria mais importante e mais 

esclarecido pra gente  

[...] até o que você pudesse falar no momento que pudesse 

gerar uma pergunta pra mim, alguma coisa assim, seria 

ótimo. 

(E-8) 

 

[...] Acho que panfletos e vídeos [...] Como fazer o curativo 

direitinho [...] uma maneira adequada de tentar aliviar um 

pouco a dor, não que alivia por completo, mas tentar aliviar 

um pouco, um jeito uma maneira das posições também.  

(E-10) 

 

Eu acho que 1: uma cartilha,  2: um treinamento rápido [...] 

mas uma coisa assim de explicar mesmo [...] porque eu sei 

que tem muita gente que não sabe fazer um curativo. [...] Na 

minha posição como cuidadora, a cartilha tem de ter a parte 

de higienização, os cuidados, a alimentação e o que ajuda 

[...] ele passou a tomar uma garrafinha de cubitan por dia, a 

nutricionista tinha falado que ali tinha uma vitamina 

cicatrizante [...] então acho que tem de ser dividida em 

higienização, alimentação, como fazer o curativo e os 

cuidados, pra prevenir e não surgir em outros lugares. 

(E-12) 
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[...] É, poderia assim [...] através da orientação da pessoa, a 

pessoa fosse assim orientada, sei lá, um folheto, não sei 

como é que se fala, um folheto, um caderninho, pra pessoa 

ler e através daquilo a pessoa saber o que fazer [...] fazer 

isso e a pessoa ia lendo e ia sabendo o que fazer [...] 

através também da orientação da pessoa, que com certeza 

você vai fazer um [...] tipo uma palestra [...] assim, através 

da palestra a pessoa podia ser orientada do que fazer e 

também através do folheto, do caderno sei lá, alguma coisa 

escrito [...] escrito o que fazer com a orientação da pessoa, 

igual a mim [...] como eu sou leigo eu ia saber o que fazer. 

(E-13) 

 

[...] O material instrutivo poderia ser um site, um site minha 

filha [...] é, um blog, alguma coisa que pudesse ter muitas 

informações. [...] A pessoa precisa saber sobre as posições, 

ainda mais paciente que precisa mudar de posição. 

(E-15) 

 

[...] Ai precisaria ser treinado ali direto no cuidar da úlcera, 

eu acho. [...] vamos supor, tem uma enfermeira ali, mas 

quem vai fazer sou eu, ela só vai me treinando, olha agora 

você vai fazer dessa forma, você coloca isso, porque eu 

acho que assim a gente aprenderia certinho, e ela ficar 

olhando, porque se eu fizesse alguma coisa errada, ai ela ia 

ver e dizer, não tem de ser dessa forma. [...] eu acredito que 

dessa forma é o melhor, porque só o falar, não é igual a 

você ta fazendo.  

(E-16) 

 

[...] Um manual, com certeza, seria de uma facilidade [...] 

assim, eu acredito.                    (E-17) 
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6.1. Produto I – Guia para o cuidador/familiar: Orientação para o cuidado de 

lesão por pressão em domicilio 

Figura 14 

 

 

Diante aos depoimentos, foi elaborado um guia, a fim de orientar os 

cuidadores/familiares de pacientes acamados ou com limitações de movimento, 

que apresentem lesão por pressão ou risco para o seu desenvolvimento, com 

base nas informações desveladas pelos colaboradores do estudo, bem como das 

informações e recomendações atualizadas sobre prevenção da lesão por pressão 

do NPUAP - National Pressure Ulcer Advisory Panel, orientações encontradas no 

site do Ministério de Saúde. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão dos cuidadores informais ou 

familiares, que assumem funções que podem não estar preparados para 

desenvolvê-las, foi realizada uma readaptação do conteúdo deste guia, tornando 

a linguagem científica em uma linguagem de mais fácil entendimento aos 

cuidadores/familiares em geral. 

Foram utilizadas diversas ilustrações, criadas pela pesquisadora e/ou 

retiradas da internet com a intenção de atrair a atenção do leitor e promover uma 

melhor compreensão das informações dos textos descritos.  
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6.2. Produto II – Guia para o Enfermeiro: Orientação para o cuidado de lesão 

por pressão em domicilio 

Figura 15 

 

 

O profissional enfermeiro realiza suas funções no ambiente hospitalar e 

domiciliar a partir de um ensino complexo, sendo oferecido através de uma 

linguagem completamente técnica.  

Sendo este um profissional que desempenha funções de educador da 

comunidade, em algumas situações necessita de um guia para que consiga 

fornecer informações com uma linguagem menos técnica e mais informal, a fim de 

promover uma melhor compreensão das ações que deverão ser desenvolvida 

pelo paciente ou pelo cuidador/familiar. 

Diante disso foi elaborado um guia de orientação que sirva como norteador e 

facilitador do profissional de enfermagem na promoção de orientações sobre a 

prevenção e o cuidado de lesão por pressão de pacientes oncológicos em 

domicílio. 

O apoio de um mecanismo educacional de fácil acesso é fundamental, pois 

oferece com linguagem simples, a capacitação para o cuidador/familiar  realizar 
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suas atividades com um pouco mais de segurança a partir de uma orientação 

profissional.  

 

6.3. Produto III – Blog para Orientação dos cuidadores/familiares no cuidado 

de lesão por pressão em domicilio 

 

Foi criado pela pesquisadora um Blog, 

http://lucimeresantos.wixsite.com/lesaoporpressao que servirá para fomentar 

informações sobre orientações, cuidados e prevenção das lesões por pressão, 

com objetivo de trazer informações atualizadas, servindo como uma ferramenta 

de apoio ao cuidador/familiar para sanar as dúvidas que possam surgir no 

decorrer do cuidado em domicilio proporcionando maior interatividade entre os 

cuidadores/familiares e a pesquisadora. 

 

Figura 16 

 

Os blogs se tornaram um dos principais canais de comunicação da internet, 

e sendo usados tanto por empresas como por profissionais liberais como uma 

forma de divulgar rapidamente suas ideias de um modo simples e rápido. 
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CAPITULO VII 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A minha trajetória como enfermeira assistencial num cenário hospitalar 

oncológico me possibilitou apreender percepções das necessidades de saúde nos 

pacientes oncológicos, haja vista, o processo saúde-doença de quem sofre com o 

câncer. Neste ínterim, a doença e o tratamento podem provocar comorbidades 

durante este período, causando impactos biopsicossociais para quem sofre e para 

quem cuida, o que resulta numa atenção interdisciplinar do cuidado de 

profissionais de saúde. 

Assim, o cuidador, que neste estudo, foram todos indivíduos da família, se 

mostra como alicerce no convívio e no cuidado de seu ente que sofre com o 

câncer. O cuidador se mostra como o principal mediador nos cuidados e nas 

decisões que geram durante o tratamento. Deste modo, este cuidador é o que 

sofre com a sobrecarga e com as adversidades que surgem, devendo ser visto 

como coadjuvante pelos profissionais que participam deste período. 

O paciente oncológico, quando acometido por diversas comorbidades, onde 

podemos destacar a Lesão Por Pressão (LPP), sofre duplamente com seu estado 

de saúde, onde os cuidadores atuam de modo intenso, ou seja, são os que agem 

prioritariamente no cuidado em domicílio. A LPP em muitas percepções é 

significada como um retrato do câncer, onde paciente e cuidador conseguem ver 

o verdadeiro impacto que a doença pode causar.   

Logo, o impacto que a LPP traz se reflete na configuração atual, onde é 

considerada como um problema de saúde pública em que as estatísticas 

demonstram a preocupação das sociedades de saúde que refletem na qualidade 

do serviço e nas demandas que este problema pode causar. Sob o mesmo ponto 

de vista, é no domicílio que as orientações precisam ser também intensificadas e 

vistas as necessidades que estes sujeitos possuem ao receberem alta hospitalar, 

e o desencadeamento desta nova situação que se encontram.  

Sabe-se que a LPP é uma complicação previsível e prevenível, haja vista ser 

amplamente divulgada como um item das metas de segurança do paciente, 
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contudo, é necessário que os profissionais de saúde, entre eles a equipe de 

enfermagem, compreendam a relevância de promoção da educação em saúde no 

que concerne ao cuidado no ambiente hospitalar, tão como no domicílio. Assim, é 

necessário que a equipe de enfermagem desponte e se aproxime das 

singularidades de cada mundo da vida destes sujeitos, que vivenciam e que 

cuidam de pacientes acometidos pela LPP, e assim, perpassam por dificuldades 

que transcendem o cuidado técnico, que em sua maioria, não estão preparados 

psicologicamente e tecnicamente para realizar.  

Deste modo, foi o encontro com a Fenomenologia da Percepção de Maurice 

Merleau Ponty, que nos permitiu compreender o vivido destes indivíduos, 

cuidadores familiares, ao lidarem intensamente com percepções que perpassam 

por afetos positivos e até com obstáculos emocionais. O legado familiar que este 

ente tem para o cuidador é arraigado por um convívio de carinho e amor.  

A Fenomenologia de Ponty nos traz que o corpo do ente querido acometido 

por LPP, é visto pelo cuidador como instrumento para um cuidado humano que 

transpassa qualquer dificuldade e empecilho, pois acreditam que fazem por 

dignidade e benevolência.  

Assim, percebe-se com os resultados deste estudo que os cuidadores/ 

familiares experienciaram a Compreensão do significado da percepção do 

cuidador/familiar sobre o cuidado de lesão por pressão no paciente oncológico, 

vivenciando o impacto do desconhecimento e dos afetos no cuidado com a lesão 

por pressão e da renúncia de si para cuidar do familiar. Além disso, as 

Percepções e sentimentos dos cuidadores/familiares e dos pacientes diante da 

lesão por pressão se dá Percebendo o sentimento do familiar ao cuidar do 

paciente acometido pela LPP, como também Percebendo o sentimento do 

paciente acometido por LPP. 

Assim, os cuidadores trazem a Percepção da espiritualidade no cotidiano de 

cuidar da lesão por pressão, Vivenciando a espiritualidade no enfrentamento da 

doença e Percebendo o sofrimento como aprendizado. 

Ademais, compreendemos que o significado passa por percepções 

originadas no desconhecimento da LPP e no impacto que ela causa, como 

também na renúncia do cuidador ao se dedicar ao seu ente. Neste mesmo 
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processo, sentimentos vividos e originados da experiência de cuidar, surgem 

como mola propulsora durante o tratamento, onde a espiritualidade e a fé 

enquanto crença alicerça o sentido de cuidar e ter esperança nas conjunturas que 

a LPP traz. 

Com isso, é necessário que toda a equipe profissional esteja imbuída em 

ouvir as experiências dos significados destes indivíduos e propor medidas que 

alcancem as mudanças de opiniões da realidade. Só assim, poderemos ter 

pessoas autônomas de si e conscientes das medidas que são tomadas para 

melhor encaminhamento do tratamento.  

Como qualquer estudo qualitativo, temos limitações. Por terem sido 

entrevistados participantes de apenas um ambulatório, não podemos generalizar 

os dados. Algumas situações foram vivenciadas pela autora principal: a alta 

demanda do ambulatório limitou os agendamentos das entrevistas com os 

cuidadores; alguns pacientes não permitiram que seus cuidadores participassem 

do estudo por não estarem junto com seu familiar na entrevista; com as 

complicações que o câncer causa, muitos pacientes internaram no período da 

coleta e a captura destes participantes nas enfermarias não coincidia com a 

presença do cuidador principal do paciente, haja vista que os pacientes só 

queriam que os cuidadores participassem. 

Por fim, recomendamos estudos que permitam contemplar o foco do 

significado do próprio paciente que vive esta situação de saúde e as repercussões 

do seu corpo, a fim de dar voz as suas particularidades e as relações 

intersubjetivas que estes estabelecem como suporte social e de saúde.  

Portanto, a equipe de enfermagem necessita se aproximar do cuidador 

familiar buscando compreender as suas reais necessidades e dificuldades para a 

realização do cuidado com a LPP no domicilio, de modo a promover qualidade de 

vida ao paciente. Ou seja, a equipe de enfermagem tem em suas mãos a chave 

para orientar por meio de ações educativas, sejam elas desenvolvidas na consulta 

de enfermagem ou no cotidiano da vida, e que contribuem para a promoção da 

saúde, seja por cartilhas, folders ou demonstração. Deste modo, quando corpos 

se encontram e se interagem, estes podem se fortalecer e alcançar melhores 

resultados com a LPP em domicílio.  
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APÊNDICE I 

 

SIGNIFICADOS E EXPERIÊNCIAS DE CUIDADORES/FAMILIARES DE 

PACIENTES ONCOLÓGICOS SOBRE LESÃO POR PRESSÃO: Estratégias 

para o Cuidado em Domicílio 

Responsáveis: Mestranda Lucimere Maria dos Santos       

Orientadora: Profª Drª Eliane Ramos Pereira 

Coorientadora: Profª Drª Rose Mary C. Rosa Andrade Silva 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR/FAMILIAR E 

PACIENTE 

Número do Participante:  

Dados do Familiar/Cuidador: 

Pseudônimo:  Idade:   Sexo :  Grau de Instrução:  Profissão:    

Grau de Parentesco com o Paciente:     Estado civil:     Religião:   

Trabalha: Sim (   ) Não (   ) Arrimo da família: Sim (   ) Não ( x ) Renda Familiar:  

Tipo de Moradia:         Reside com paciente:      Sim (   )       Não (    )    

Dados do Paciente: 

Pseudônimo:      Idade:      Sexo:   Estado civil:                                                 

Religião:    Grau de Instrução:           Profissão:  

Tipo de Moradia:                         Com quem reside:  

Doença oncológica atual:                 Tempo de diagnóstico:   

Comorbidades:  Não (   )  Sim (   ) Qual(is):  

Grau de Dependência: Total: (   ) Parcial (   ):  

Histórico de Câncer na Família:  Não (    )   Sim (  )   Quantas Pessoas:  

Grau de Parentesco: Tipo de Câncer:    

Características da úlcera por pressão: 

Número de lesões:    

Categoria I (    )   

Categoria II (   ) Local:  

Categoria III (   ) Local:  

Categoria IV (   ) 

Não Classificadas (   ) 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA O CUIDADOR/FAMILIAR 

Número do Participante:  

 

PERGUNTAS: 

A- ACERCA DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA AO CUIDAR DO FAMILIAR COM 

UPP: 

1. O que significa para você cuidar da UPP em seu familiar? 

2. Que sentimentos surgem acerca do seu familiar com UPP?  

3. Como você se sente ao cuidar do seu familiar com UPP?  

4. Como você lida com os momentos difíceis no convívio do seu familiar 

com UPP?  

5. Como você vivencia a espiritualidade no enfrentamento da doença do seu 

familiar com UPP? E quais as suas necessidades espirituais? 

 

B- ACERCA DA PREVENÇÃO DA ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP): 

1-O que você sabe acerca da prevenção da UPP? 

2. Onde adquiriu conhecimento ou informações sobre a prevenção e 

cuidado da UPP? 

3-Como você faz para prevenir a UPP no ambiente familiar? E quais medidas 

você tem adotado? 

Participante:  

 

C- ACERCA DO PRODUTO 

1. O que uma pessoa precisaria saber/aprender para cuidar do seu familiar 

com UPP? Quais as suas dúvidas sobre UPP? 

2. Que tipo de instrumento/ material instrutivo poderia ser elaborado para 

servir de apoio ao familiar no cuidado e prevenção da UPP? 

3. Que informações/esclarecimentos esse instrumento poderia conter? 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de Pesquisa: SIGNIFICADOS E EXPERIÊNCIAS DE 

CUIDADORES/FAMILIARES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS SOBRE LESÃO 

POR PRESSÃO: Estratégias para o Cuidado em Domicílio 

 

Pesquisadora Responsável: Lucimere Maria dos Santos 

Telefones para contato: (21) 3022-2958/ (21) 96435-9617 

Email: lucimere_santos@hotmail.com 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) 

Orientadora: Profª Drª Eliane Ramos Pereira 

Coorientadora: Profª Drª Rose Mary C. Rosa Andrade Silva 

Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de uma pesquisa 

porque é cuidador/familiar responsável pelo paciente atendido no Ambulatório de 

Oncologia Clínica. Para que você possa decidir se irá participar ou não, serão 

apresentados os riscos, os benefícios e as consequências da 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. Leia as informações com atenção e em caso 

de dúvida ou se você não entender alguma palavra ou frase, converse com o 

pesquisador responsável por obter este consentimento para maiores 

esclarecimentos. Converse também com os seus familiares, amigos e com a 

equipe médica antes de tomar uma decisão.  

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você 

poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

 

   
Rubrica do participante ou 

representante legal 
 Rubrica do investigador 

responsável 
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PROPÓSITO DA PESQUISA  

O estudo tem como objetivo: Desvelar a vivência de cuidadores/familiares e o 

significado da prevenção e controle de Úlcera por Pressão, como subsídio para o 

desenvolvimento de estratégias de cuidado no ambiente domiciliar.  

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

A entrevista será realizada em uma sala reservada nas dependências do 

ambulatório de oncologia clínica – HC I, sem despesas adicionais, para onde 

serão encaminhados, após a realização dos procedimentos de enfermagem, a fim 

de que não haja possíveis interrupções, entrevista terá com aproximadamente 30 

minutos de duração, para a coleta de dados. O seu depoimento será gravado.  A 

entrevista será realizada exclusivamente pela pesquisadora. A sua participação 

no estudo é voluntária, ficando a mesma livre para não aceitar participar ou 

desistir em qualquer momento em que estiver ocorrendo o estudo, sem qualquer 

tipo de constrangimento ou prejuízo do seu atendimento pela equipe médica ou 

de enfermagem. 

As entrevistas serão gravadas em CD. Estes ficarão guardados sob a 

responsabilidade da pesquisadora principal. Sinta-se a vontade para fazer 

qualquer pergunta que julgar necessárias antes de assinar o termo concordando 

com a sua participação ou em qualquer momento que desejar. Coloco-me a sua 

disposição para fornecer as informações da sua fala, se assim desejar ouvi-la. 

BENEFÍCIOS A troca de experiências vivenciadas entre o entrevistado e o 

entrevistador no contexto do cuidado no ambiente domiciliar e fornecimento de 

informações que auxiliem na elaboração de tecnologias que facilitem o cuidado 

em domicilio e a melhoria na qualidade da assistência de pacientes portadores de 

UPP. 

RISCOS A pesquisa poderá trazer riscos potenciais de ordem emocionais em sua 

realização junto aos cuidadores/familiares. Para tanto, caso o participante 

necessite de suporte emocional, o mesmo será encaminhado ao setor de 

psicologia que na instituição, fica próximo ao local onde serão realizadas as 

entrevistas. 

   

Rubrica do participante ou 
representante legal 

 Rubrica do investigador 
responsável 
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CONFIDENCIALIDADE 

Se você aceitar participar desta pesquisa, sua identidade e de seu paciente serão 

mantidos em sigilo, bem como todas as informações de saúde e os dados 

pessoais de ambos, serão mantidos de maneira confidencial e sigilosa. Apenas os 

responsáveis por esta pesquisa terão acesso às informações. Porém os 

resultados do estudo podem ser publicados, mas sua identidade e de seu 

paciente não será revelada. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

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. 

Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos 

resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para o(a) Lucimere Maria 

dos Santos no telefone (21) 96435-9717 e (21) 3022-2958 (Ambulatório de 

Oncologia Clínica) às 2ª 4ª e 6ª feiras das 08:00hs à 19:00hs. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está formado 

por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que 

envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de 

todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. 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 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 

cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com 

você e outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis. 

 

 

 

   
Rubrica do participante ou 

representante legal 
 Rubrica do investigador 

responsável 
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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 e do meu paciente não será publicado e toda tentativa 

será feita para assegurar o nosso 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. 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  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 

 

   
Rubrica do participante ou 

representante legal 
 Rubrica do investigador 

responsável 
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APÊNDICE III 

GUIA PARA O CUIDADOR/FAMILIAR 
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APÊNDICE IV 

GUIA PARA O ENFERMEIRO 
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